
Reunió de Voluntaris de Càritas 

4.Novembre.2015 



Finalitat i objectius de la reunió 

 

• 1. Agrair als voluntaris la tasca que fan. 

• 2. Informar del que fa Càritas Parroquial  i dels 
projectes que tenim pel curs que comencem. 

• 3. Donar oportunitats als voluntaris per fer els 
serveis que més els plaguin. 

• 4. Aconseguir nous voluntaris i incrementar el 
nombre de socis. 

 



Ajudes que fa Càritas Parroquial (1) 

• A) En espècie: 

 

• 1. Ajuda alimentària, Banc d’Aliments. 

• 2. Adquisició directa (targeta) aliments frescos 

• 3. Subministrament productes d’higiene 
personal, neteja domèstica i per a nadons. 

• 4. Id. De roba de vestir nova i usada. 

• 5. Joguines (Diada de Reis) 



Ajudes que fa Càritas Parroquial (3) 

• C) Pagament de 

 

• Despeses puntuals d’ estudis universitaris 

• Despeses de colònies d’estiu per a infants 

• Menjar i alberg ocasional de passavolants i 
transeünts. 

 



Ajudes que fa Càritas Parroquial (2) 

• B) Pagament de despeses 

• de lloguers de pisos i entrades  de nous contractes 

• mèdiques i ortopèdiques no cobertes per la CASS 

• farmacèutiques no cobertes per la CASS 

• de transport urbà,  viatges i mudances 

• de subministrament elèctric domèstic 

• de llibres i material escolar no cobertes per altres 
serveis 



Ajudes de Càritas Parroquial 
 

 

• Colònies i activ. extraescolars           1.530,- 

• Allotjament, electricitat, aigua,      12.312,63 

• Desplaçaments, transports,                 620,66 

• Ajuda estudis                                       2.772,21 

• Aj. mèdica i farmacèutica                  5.565,38 

 

• (Dades 2014) 



Els socis de Càritas Parroquial 

 

Nombre de socis ….. 

Import quotes mensuals …....   4.597,20 

Id. quotes trimestrals ……......   5.156,70 

Id. quotes anuals ……………..      596,40 

Total aportacions de socis ….  10.350,30 
 

                                                Dades de 31 de desembre de 2014 



Necessitem més socis 

 

• Necessitem més socis per petita que sigui 

la seva aportació periòdica.  

• Els socis ens donen estabilitat econòmica 

i ens permeten programar actuacions 

d’ajuda que d’altra manera no gosaríem 

portar a terme. 

•   



Els comptes de Càritas Sant Julià 

• Exercici        Ingressos         Ajudes fetes  

 

• 2012               18.856,80             16.150,45 

• 2013               29.370,17             28.931,14  

• 2014               45.314,32             42.831,79  

• 2015 (fins Set.)   32.345,44              22.032,37      



Origen dels recursos  

de Càritas Parroquial 

1. Fonts públiques.  2. Fonts privades 
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Els voluntaris de Càritas Parroquial 

 

• A continuació s’assenyalen els 
diferents serveis de Càritas 
Parroquial, als quals poden optar els 
nostres voluntaris. 

• Preneu-ne nota, si us plau. 



Els serveis dels voluntaris (1) 

• Atenció personal 
•  El que fèieu a un d’aquests germans més petits, a mi m’ho fèieu (Mat. 

25,40) 
 

- Atenció, informació i acollida al despatx. Torns de 2 
hores. (9 voluntaris) 

- Atenció  i escolta a persones amb problemes 
(Generalment ho fa el Mossèn). 

- Visita a famílies que passen dificultats. 
- (2 voluntàries) 
-   Atenció a transeünts (Ho fa el Mossèn) 

 



El servei dels voluntaris (2) 

 

• Atenció personal primària i directa 
         “Estava malat  i em vau visitar” (Mat, 25,36) 

 

-   Visita a persones grans o malaltes o que viuen soles o 
internades. ( 4 voluntàries) És un servei que 
necessitem potenciar. 

-   Acompanyament de persones grans a petites 
sortides de casa. (3 voluntàries) 

- Acompanyament, amb vehicle, de persones grans o 
impedides, per fer gestions. (Molt poc utilitzat)  (2 voluntaris) 

 



El servei dels voluntaris (3) 

 

• Atenció personal especialitzada 
• “Era a la presó , i vinguéreu a veure’m” (Mat. 25,36) 

 

 

• Visita a internats al Centre Penitenciari. 
(Pensem iniciar el servei aquest trimestre. ) 

• Classes de reforçament escolar per a 
infants. (Una sola professora voluntària) 



El servei dels voluntaris (4) 

• Gestió i servei d’aliments 
        “Veniu, beneïts del meu Pare, …..perquè tenia fam i em donàreu 

menjar” (Mat, 25,35) 

• - Campanya de Nadal. Recollida de 

productes alimentaris als centres 

comercials.(12 voluntaris) 

• - Gestió magatzem d’aliments. 

Classificació i control. (4 voluntaris) 



El servei dels voluntaris (5) 

• Gestió de la roba 
• “Anava despullat, i em vau vestir,........” (Mat. 25,36) 

 

• - Treball al Rober. Classificació de la 

roba.(3 voluntàries) 

• - Buidatge de contenidors (3 voluntaris) 

• - Transport, amb vehicle, de la roba 

recollida (2 voluntaris) 

 

 



El servei dels voluntaris (6) 

• Serveis diversos: 

• - Detecció de persones o famílies de la parròquia 
amb necessitats (2 voluntàries) 

• - Publicació del Butlletí  (2 voluntaris) 

• - Comptabilitat (2 voluntaris) 

• - Cerca de socis i col·laboradors. (0 voluntaris) 

• - Gestió de la pàgina web de Càritas Sant Julià. 
(Necessitarem aviat 1 voluntari que no tenim) 



Necessitem més voluntaris 

 

• Volem que hi hagi més gent implicada en 
el voluntariat de Càritas. Encara que 
només puguin fer tasques molt puntuals, 
disposin de poc temps. 

• No oblideu que hi ha feines que són poc atractives i grises, 
però necessàries. 



Necessitem que la gent conegui 

què és i què fa Càritas 

• Per això publiquem un 
butlletí trimestral que 
enviem gratuïtament per 
mail a tothom que ens ho 
demana. Ajudeu-nos a 
divulgar-lo. Com més ens 
coneguin, més ens 
ajudaran i més podrem 
ajudar. 



Objectius especials per a aquest curs 

• 1. Iniciar el voluntariat especial de presons. 
S’estan fent les gestions amb la direcció del 
Centre. Comptem amb 4 voluntaris. 

• 2. Cadena escolar solidària per preparar la 
Campanya de Nadal. Preparada pel mes 
vinent. 

• 3. Potenciar especialment els voluntariats de 
visites a malalts i de reforçament escolar. 

• 4. Editar una pàgina web 



Feu-nos propostes i suggeriments 

 

• Aquí i ara mateix 

• Per correu elect.    caritassantjulia@gmail.com 

• Per correu postal: Av. Verge de Canòlic,  

•  A la bústia de Càritas directament. 

• Per tèlefon al  Mossèn (344.155) 

• Per telèfon al president (344.035) 

mailto:caritassantjulia@gmail.com


Càritas Parroquial  
de Sant Julià de Lòria 

 

 

 

• Gràcies a tots ! 



 



 



 



 



La Guia del Voluntari de Càritas 

• Editada per Càritas Sant Julià 
vol constituir una eina de 
formació pels nostres 
voluntaris. Explica què és 
Càritas i  com ha d’exercir-se 









 



 

 


