Memòria

2014

9.899
190
5483
30

persones ateses
persones voluntàries
persones i empreses sòcies
personal laboral

Cada cop més a prop de les persones

Benvolguts i benvolgudes,
Un altre any, ens volem acostar a vosaltres i què millor manera de fer-ho que presentar-vos un resum
abreviat de totes les activitats que s’han dut a terme durant 2014 a la nostra demarcació del
Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs).
Durant el 2014 voldria destacar el treball que s’ha fet en favor de l’Aliança Humanitària per
l’alimentació infantil per tal que nens, nenes i adolescents puguin tenir dret a una alimentació
saludable i adequada a les seves necessitats.
Per altra banda, i des dels nostres programes d’intervenció social i ocupació, hem atès de manera
integral a les famílies posant especial interès en la formació i inserció laboral de les persones
adultes, el suport social i material a la gent gran, el reforç escolar dels infants, i les necessitats
bàsiques de la unitat familiar (alimentació, vestit, ajuts per fer front a subministraments bàsics, etc.)
L’any 2015 se'ns plantegen nous reptes amb l’atenció al col·lectiu de joves de 12 a 16 anys que també
pateixen la manca de recursos econòmics a les seves famílies. Hem de treballar per què aquests
joves recuperin l’autoestima i la il·lusió en el seu futur.
Durant 2014 no hem deixat de banda el suport preventiu a grans i petits actes culturals, esportius i
lúdics a les nostres ciutats, donant un cop de mà també amb els nostres recursos a altres municipis
de Catalunya. Conscients de la importància de la difusió dels primers auxilis, hem impartit xerrades
informatives a diferents centres educatius i associacions de veïns sobre aquest tema vital.
Per últim, m’agradaria destacar que els ingressos procedents de fons propis (quotes de socis i sòcies,
sortejos com el de l’Or i donacions) s’han incrementat en un 7% respecte a l’any 2013 els que ens
permet actuar amb independència respecte als fons públics, però a la vegada ens fa tenir present en
tot moment la gran responsabilitat que suposa gestionar aquests fons procedents de particulars i
empreses que depositen en Creu Roja la seva confiança en aquests temps tan difícils per a tots i totes
i en els quals estem veient les conseqüències nefastes de la crisi econòmica en la vida de moltes
famílies del Barcelonès Nord.
Gràcies, en nom de Creu Roja i de totes les persones que participen d’aquest gran projecte per la
vostra sensibilitat i per confiar i col·laborar en crear un món millor!

Rosa Marco i Altimira

Presidenta de la Creu Roja al Barcelonès Nord

On som
CIUTAT

CENTRE

ADREÇA

TELÈFON

Badalona

Oficina Central

Avinguda d’Alfons XIII, 349- 08918

Santa Coloma de
Gramenet

Oficina Auxiliar

Carrer Lluís Companys, 1 -08921

Sant Adrià de
Besòs

Punt de presència

Carrer Gravina, 3- 08930

934 640 609

Xifres generals al 2014
9.899

Persones
ateses

190

Persones
voluntàries

(49% dones i
51% homes)

Socis i sòcies

5483

(63% dones, 35% homes i
2% empreses)

30

Personal tècnic

(79,5% dones
i 20,5% homes)

Acords i
convenis amb
administració,
entitats i altres

7

Fonts de Finançament
Fons Propis

Subvencions i Convenis

Prestació de Serveis

5%
13%
21%

61%

Altres

Xifres per activitat
GENT GRAN I ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA

PERSONES AMB
DISCAPACITAT

Persones
ateses
Ajuda a domicili
complementària

Atenció
psicosocial

172

Grups d’autoajuda
per a cuidadors no
professionals

13

Onada de Fred

57

Teleassistència i
localitzadors
Suport a Centres
externs

Persones
ateses
Casal d’Estiu

22

Suport Centres Externs

28

Teleassistència Domiciliària

TOTAL

9
59

431
4

Ajudes lliurades

Actuacions
específiques
per la crisi

Kits de suport
alimentari

602

Productes sanitaris i
d’higiene

197

Altres productes de
suport

193

Ajuts econòmiques

6

TOTAL BENEFICIARIS

INFÀNCIA I JOVENTUT

620

Persones
ateses
Promoció de l'èxit escolar
(suport educatiu)

54

Joguines per educar

1195
Escola de pares i mares

28

Ajuts de suport a l’escolarització

60

Salut Escolar

248

Activitats de Sensibilització

655

TOTAL

2240

ATENCIÓ A COL·LECTIUS EN
RISC SOCIAL

FORMACIÓ

Persones
ateses

Cursos i xerrades

10

Alumnes

94

323

Punt de Suport a Famílies
Programes Municipals d’Aliments
Solidaris (Sta. Coloma de Gramenet i
Sant Adrià de Besòs)

4.553

Kits Suport Social

175

Suport econòmic a famílies

190

Suport material a famílies

226

Dones en situació de dificultat

TOTAL

94

5.561
Total de nuclis familiars
atesos per accions de
suport específic per la
crisi (exceptuant
beneficiaris de programes
municipals d’aliments)

SOCORS I
EMERGÈNCIES
Persones
ateses

Serveis
Realitzats

Serveis Preventius
Terrestres

851

278

Serveis Preventius
Aquàtics

8

1

72

2

931

281

Nombre de projectes d’Ocupació

4

Nombre de formacions
professionalitzadores

5

Promoció de la Salut

TOTAL

1.715
Prestacions i ajuts lliurades en 2014
245

Gent Gran

651
Famílies

998

Participants
Programes
Ocupació

OCUPACIÓ

Persones
ateses

COMUNICACIÓ
Notes de premsa

10

Aparicions en mitjans de comunicació

98

Publicacions en Xarxes Socials

171

Informació per a l’ocupació

136

Inscrits en Projectes d’Itineraris

258

TOTAL

394
45%

Taxa d’inserció laboral

(37%
homes i
51%
dones)

www.creurojabarcelonesnord.org
934 640 609
Avda. Alfons XIII, 349 - Badalona f

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

