memòria

2012

12.162 persones ateses
220 persones voluntàries
5.019 persones i empreses sòcies
67 membres de l’equip tècnic

Cada cop més a prop de les persones

Presentació
de la Presidenta
Benvolguts/udes:
Us presentem aquest nou format de memòria en la que es fa un balanç de les
activitats i serveis que hem desenvolupat en el decurs de l’any 2012.
Tots junts hem fet possible que atenem en aquest any a un total de 12.162 persones
al nostre territori. És per aquesta raó que podem estar orgullosos de la trajectòria de
la Creu Roja, i de la responsabilitat compartida entre socis, voluntaris i professionals.
Enguany hem destinat molts esforços en els programes d’ocupació i en els de lluita
contra la pobresa, posant especial dedicació a les famílies i als infants que es troben
en situació de vulnerabilitat. Gràcies a la col·laboració dels socis i entitats privades,
hem pogut fer beques directes per garantir l’alimentació dels infants mitjançant els
menjadors escolars i donar suport per a la tornada a l’escola.
Tot s’ha fet seguint el pressupost previst, però hem de continuar treballant perquè
les accions es facin amb el màxim rigor. És per això que treballem dia rere dia per
distribuir els recursos econòmics amb la responsabilitat que ens comporta al ser
una organització humanitària amb 148 anys d’història amb caràcter voluntari i sense
ànim de lucre.
Tots els que dirigim la Creu Roja també som voluntaris de la institució, motiu pel
qual moltes persones de diferents àmbits confien en els projectes que
desenvolupem. El treball que es fa al Barcelonès Nord – és a dir a Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet- es fa sempre sota una direcció tècnica.
Tenim professionals que estimen i escolten a les persones , que formen i ajuden a
trobar feina, sense distinció i aquesta és la tasca que no hem d’oblidar.
Actualment tothom es pot trobar en una situació de vulnerabilitat, i per tant us
encoratjo a participar activament de la Creu Roja, com a voluntaris, socis o bé fentnos arribar les vostres opinions, per continuar amb la nostra tasca.
Rebeu una forta abraçada,

Rosa Marco i Altimira

Presidenta de la Creu Roja al Barcelonès Nord

On som
CIUTAT

CENTRE

ADREÇA

Badalona

Oficina Central

Avinguda d’Alfons XIII, 349- 08918

Oficina Auxiliar

Carrer Lluís Companys, 1 -08921

Magatzem d’aliments

Carrer València, 1- 08924

Punt de presència

Carrer Gravina, 3- 08930

Santa Coloma de
Gramenet
Sant Adrià de
Besòs

TELÈFON

934 640 609

Horari d’Atenció Oficina Central
de dilluns a divendres
de 10 a 14h i de 16 a 19h

(excepte juliol i agost que és de 9 a 15h)

L’horari dels altres centres va en funció dels projectes,
recomanem trucar prèviament per confirmar l’atenció.

Xifres generals
Persones
ateses
Persones
voluntàries

Socis i sòcies

12.162
220

(50,5% dones i 49,5%
homes)

5.019

(62,5% dones, 35,3%
homes i 2,2% empreses)

67

Personal tècnic

(71,6% dones
i 28,4% homes)

Acords i
convenis amb
administració,
entitats i altres

9

FONTS D’INGRESSOS 2012

Xifres per activitat
PERSONES AMB
DISCAPACITAT

GENT GRAN I ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA

Persones
ateses

Persones
ateses
Tallers VBellesa
Activa
Envelliment
Actiu

Activitats lúdiques i
culturals

99

Activitats
intergeneracionals

21

Trobem-nos

11

Suport a Centres Externs
Ajudes de suport
domiciliari
Serveis
Domiciliaris

144

Acompanyaments
domiciliaris
Servei de Proximitat
Temperatures
extremes

7

Activitats de
Dinamització del
Temps de Lleure

Grup de Joves

11

Casals d’Estiu

45

Suport a Centres Externs

60

Activitats de suport i sensibilització

25

TOTAL

141

97
8
60
133

Teleassistència i Localitzadors
Personals

117

TOTAL

886
ATENCIÓ A COL·LECTIUS EN
RISC SOCIAL
Persones
ateses
Punt d’Atenció a Famílies
Programes d’Aliments Solidaris
Kits de Suport Social

*El sumatori dels diferents tipus de programes no
correspon al total, perquè hi ha persones ateses en
diferents tipus de projectes.

30
4.012
439

Suport econòmic

40

Alberg de Fred per a persones sense
sostre

31

Dones en situació de dificultat

TOTAL

100
4.213

SOCORS I
EMERGÈNCIES

INFÀNCIA I JOVENTUT
Persones
ateses

Serveis
Realitzats

31

Serveis Preventius
Terrestres

1.068

302

Suport en
l’escolarització

68

Serveis Preventius
Aquàtics

400

160

Suport a
l’alimentació infantil

15

Promoció de la Salut

420

13

1.888

475

Programa de Suport Educatiu

Programa
d’Ajudes a la
Infància

Persones
ateses

Joguines
Salut Escolar

571
300

Educació i Seguretat Viària

3.005

Activitats de Sensibilització

492

TOTAL

TOTAL

4.477

OCUPACIÓ

COMUNICACIÓ
Notes de premsa

Nombre de projectes d’Ocupació

3

Nombre de formacions realitzades

5
Persones
ateses

8

116

Aparicions en mitjans de comunicació

59

Programa Interlabor@

Publicacions en Xarxes Socials

74

Programa Incorpora

85

Programa Activa’t

50

FORMACIÓ
Cursos
Alumnes

TOTAL
21
306

251
Total

Taxa d’inserció laboral

43%

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

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

