Intervencions

38.362
Persones ateses
(64,54% dones i 35,46% homes)

10.561***

Participants en activitats de sensibilització

Sabadell

XIFRES GENERALS / 2016

Punt de Presència

ADREÇA

TELÈFON

Assemblea Local Sabadell

Marquès de Comillas, 97

93 726 55 55

Punt de Presencia Badia del
Vallès

Avda. del Mediterrani,
5 local 107

93 320 130 3

Punt d’atenció al SAC Sant Quirze
del Vallès

Plaça de la Vila, 1

Informe d’activitat

2016

2.110
Benvolguts/udes,

Voluntariat
(438 dones i 309 homes)

747

Presentem la Memòria de 2016 de la Creu Roja a Sabadell. És
un exercici de rendició de comptes que cada any cal fer als
nostres membres i a la societat en general.

Socis i Sòcies
(5.023 dones, 3.016 homes
i 181 empreses)

34

Quan les dades macroeconòmiques ens diuen que els
moments més complicats de la crisi ja han passat, el repte
més important que tenim és evitar que es cronifiquin
situacions personals de pobresa. Amb la metodologia de què
ens hem dotat com a Model d’Atenció a les Persones, hem
de poder treballar individualment cada cas i oferir les eines
d’acompanyament més adients.

22

El dia 9 de juny, la nostra Assemblea Local tenia l’honor de
rebre la visita del President de la Creu Roja Espanyola. Per a
nosaltres, és un reconeixement per la feina feta i un impuls
per seguir treballant.

8.220

Empreses col·laboradores

Personal tècnic
(91% dones i 9% homes)

Cursos de formació

La institució ha adoptat el lema “cap cop més a prop de
les persones”. La declaració més clara i contundent per
mostrar que tot el que fem i per qui ho fem gira a l’entorn
de les persones. Un voluntariat compromès; socis, sòcies i
col·laboradors que ens donen suport; administracions amb
què ens coordinem i, sobretot, persones i famílies per a les
que treballem.

Sabadell

71 cursos

795 alumnes

Punts de presència

3

Moltes gràcies a tots i totes i ... endavant !!!

Municipis amb cobertura de la Creu Roja

www.creurojasabadell.org

4
Acords i convenis amb l’administració
pública o d’altres entitats

18
Humanitat Imparcialitat

*** Engloba tant els beneficiaris directes de l’ajut com els indirectes
(entorn, familiars... dels beneficiaris directes).

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

38.362

8.220

3

Intervencions

Socis i sòcies

Punt de presència

747

22

4

Voluntariat

Personal tècnic

Olga Mancilla
Presidenta de la Creu Roja a Sabadell

Municipis amb cobertura

Universalitat

Josep Masip Suets
Sabadell

President de la Creu Roja a Sabadell

DADES
ECONÒMIQUES **
INGRESSOS

10.594

Donacions i subvencions

306.239,42 €

Intervencions

Projectes de lluita
contra la pobresa

La distribució de la despesa
de la Creu Roja, per cada 100 €

creu roja joventut

1.599*

148.743,40 €

Prevenció de l’exclusió escolar

10,74%

· Subvencions a l’explotació
(13,36%)

185.061,22 €

· Col·laboració empresarial i donatius (8,74%)

121.178,20 €

1.481*

841

Joguines per educar

Prestació de serveis

22,10%

6.267

Persones sensibilitzades

21,84
Ocupació
i col·lectius
vulnerables

29

31,37
Lluita contra
la pobresa
i inclusió
social

6,54

Gent gran
i amb
discapacitat

Prevenció de l’exclusió
residencial

101
Pla d’ajuda alimentària de la UE

610

Atenció urgent a
necessitats i repartiment
de productes bàsics

1.424

Persones ateses
*El total no coincideix amb el sumatori, perquè hi ha
persones ateses en més d’un projecte.
**Xifres provisionals, pendents d’auditoria i d’aprovació
per part dels Comitès local/comarcal i provincial.

1.438
Som.nit

667

Unitats d’Emergència
social per a persones
sense sostre

Promoció de l’èxit escolar

21

Promoció de l’èxit amb joves educació no
obligatòria

Gabinet de
drets humans

35

5

7
Inclusió de nens i nenes (Divermón i
Diverbadia)

alimentació infantil

TOTAL
1.385.651,07 €

7.542

Targetes de prepagament
d’alimentació

2.027

Lots d’alimentació destinats a infants

930.668,25 €

812

· Socis i sòcies (53,38%)

Nombre de berenars
repartits en el projecte
d’èxit escolar

2.962

Promoció d’hàbits i conductes respectuoses
amb el medi ambient

127

1.081

106
altres
col·lectius

121.555,00 €

+

14.083,54 €

4.481

salut

69.440,44 €

INVERSIONS REALITZADES

327

11,46
Prevenció,
socors,
emergències
i salvament

0,21
22,35
Infància en
dificultat
social

6,23

Voluntariat
i Formació

24

Altres
col·lectius

656

Promoció hàbits saludables

20
Promoció de la salut

217
Prevenció d’accidents

419

618*

Dones en situació de dificultat

Ajuda a domicili (bàsica
i complementària)

Promoció de l’envelliment
saludable

124

34

Atenció a persones amb
deteriorament cognitiu

Xarxa social per a persones
grans Enreda’t

22

41

Teleassistència
(domiciliària i mòbil)

Preventius terrestres

495

327

· Altres ingressos (5,01%)

1.222.174,28 €

socors
i emergències

Beques d’alimentació
a secundària
(#Menjarsalinsti)

· Sorteig d’Or (8,77%)

-

9.337

452

739.672,81 €

Pressupost de despesa

Titelles per la pau, Ciutat 10 i Davant
la crisi el valor de les persones

47

660

Fonts de ﬁnançament pròpies

GENT GRAN I ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA

Coeducació i educació no sexista

Beques de menjador primària

67,16%

41

452

411
496*

OCUPACIó

81
Infància en risc

170
Persones amb discapacitat

22
Persones sense llar

138

Taxa d’inserció laboral

48

57%

43%

Club de Feina - punt informatiu

263
Suport a l’ocupació dels majors
de 45 anys

92

Ponts cap a l’ocupació:
acompanyament cap a
l’ocupació de dones

36
Itineraris laborals Incorpora

35

Programa Sara - Motivació
i acompanyament

75

Projecte Impuls@ - emprenedoria

92

