memòria

2014

14.449
685
7.831
18

persones ateses
persones voluntàries
persones i empreses sòcies
membres de l’equip tècnic

Cada cop més a prop de les persones

Presentació
del President
Presentem la memòria de l'any 2014 de la Creu Roja a Sabadell. Un any important, en el
que es va iniciar el procés electoral, renovant-se el Comitè Local. Persones voluntàries,
compromeses amb la Institució i amb la societat.
La fortalesa d'una entitat li dona la combinació del dogmatisme i el pragmatisme. Cal tenir
línies estratègiques ben definides i projectes concrets que li donin adequada resposta.
Aquests criteris han emmarcat el treball realitzat. A partir dels criteris de respecte a la
dignitat humana i lluita contra el risc d'exclusió social, s'han realitzat un conjunt d'activitats i
serveis enfocats a pal·liar els efectes d'una crisi llarga i profunda, que s'ha acarnissat amb
els col·lectius més vulnerables de la societat.
Però també convençut que només potenciant les capacitats es pot reduir-la vulnerabilitat,
s'ha fet una aposta clara i inequívoca per projectes d'ocupació, adreçats a aquells
col·lectius amb dificultat d'ocupabilitat.
Xifres prou significatives, on destaquen les més de catorze mil persones ateses, els setcents voluntàries i voluntaris que s'han entregat en la realització de la tasca assumida, amb
el suport de l'equip tècnic, els quasi vuit mil sòcies i socis, que ens han proporcionat els
recursos necessaris i les aliances amb administracions, entitats i empreses. I, com he dit
altres vegades i no em cansaré de repetir, al darrera dels números hi ha quelcom més
important. PERSONES.

Aprofito aquesta avinentesa per reiterar el meu agraïment a tots i totes i demanar ens
segueixen ajudant en aquesta apassionant tasca.

Josep Masip Suets
President de la Creu Roja a Sabadell

On som
CIUTAT

CENTRE

ADREÇA

TELÈFON

Sabadell

Oficina

C. Marquès de Comillas, 97 08202

93 726 55 55

Horari d’Atenció Oficina
de dilluns a dijous
de 9 a 13h i de 16 a 19h
Divendres de 9 a 13h
(excepte agost que és de 9 a 15h)

Xifres generals
Persones ateses

14.449
685

Persones voluntàries

(60% dones i 40%
homes)

Socis i sòcies

(4.743 dones,
2.883 homes i 205
empreses)

7.831

Personal tècnic

18
(87% dones
i 13% homes)

Acords i convenis
amb administració,
entitats i altres

18

FONTS D’INGRESSOS REALITZATS 2014 (en euros)
Font d'ingressos
Prestació de serveis
Subvencions a l'explotació i
donatius
Socis
Sorteig d'Or
Altres ingressos
TOTAL

Realitzat (euros)

%

144.998

12,90

178.098
612.725
106.305
82,051

15,84
54,50
9,46
7,30

1.124.716

100%

9,46%
Sorteig d’Or

15,80%
Altres
Ingressos

12,90%
Prestació
Serveis

15,80%
Subvencions

54,50%
Socis

Xifres per activitat
VOLUNTARIAT I FORMACIÓ
63

Cursos
Alumnes

775

GENT GRAN I ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA
Persones
ateses
Promoció envelliment actiu
(Tallers i xerrades)

48

Activitats lúdiques i culturals

40

Productes de suport preventiu i altres
ajuts

21

Banc de productes de suport

40

Kits de Suport

90

Gran Company - acompanyaments

26

Trucades preventives temperatures
extremes i grip estacional

266

Col·laboració centres externs
Teleassistència Domiciliaria
SIMAP i Teleassistència mòbil

TOTAL (1)

INTERVENCIÓ SOCIAL
Col·lectius

Programa
de lluita
contra la
pobresa i
l’exclusió
social

57
398

Projectes
Kits de suport social
de proximitat

982

Programa d’aliments

1.577

Dutxes socials

130

Punt de Suport a les
Famílies

141

Ajudes puntuals a
l’habitatge i altres

709

Tallers Pressupost
Familiar i altres

91

Punt de Trobada

77

SAIPS (Servei Infants

61

de Progenitors Separats)

4
690
Infància en
dificultat
social

Èxit Escolar

23

Centre Mediació
Social "Divermon"

27

Ajuda per a la promoció de
l’èxit escolar (llibres i
matrícules)

Beques Menjador
Primària i Secundària
Campanya especial
hivern
Dones en
dificultat
social

TOTAL (1)

457

Kits de bolquers

Prog. d’Emergència
d’Alimentació Infantil

*El sumatori dels diferents tipus de programes no
correspon al total, perquè hi ha persones ateses en
diferents tipus de projectes.
(1) Totals es comptabilitzen els beneficiaris directes i
indirectes.

Persones
ateses

Teleassistència mòbil
(ATENPRO)

69

1.039
44
286
62
8.890

CREU ROJA JOVENTUT
Persones
ateses

SALUT, SOCORS I
EMERGÈNCIES
Persones
ateses

Serveis
Realitzats

Serveis Preventius
Terrestres

870

338

Promoció de la Salut

420

26

1.290

364

1.609

Campanya de Joguines

6 interv.

Projecte SOM.NIT

645

27

Campanya “Reciclem per
naturalesa”

TOTAL

2.281

TOTAL

OCUPACIÓ
DRETS HUMANS, PRINCIPIS I
VALORS I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

Nombre de projectes d’Ocupació

Persones
ateses
Club de Feina

Participants
Titelles per la pau

164

Un tomb per la ciutat

148

Activitats de sensibilització voluntariat

176

TOTAL

488

6

260

Incorpora (*)

56

Activa’t (*)

43

Majors de 45 anys (*)

100

Programa Impulsa

77

Taller de motivació SARA

59

TOTAL

567
Total

(*)Taxa d’inserció laboral en itineraris
d’inserció

55%

PARTICIPACIÓ SOCIAL
Número
Mostres d’Entitats, Taules i
Consells Municipals

11

www.creurojasabadell.org 93726 55 55
Carrer Marquès de Comillas, 97 – Sabadell

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

