Persones beneﬁciàries
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Cardona

XIFRES GENERALS / 2014

Punt de Presència

ADREÇA

TELÈFON

Assemblea local a Cardona

Passeig Mossèn Joan Riba, 13 bx

93 869 12 12

Persones voluntàries
(39,78% dones i 60,22% homes)

Memòria

2014

Benvolguts/udes:
Aquesta és la memòria de les activitats que la Creu Roja ha dut a
terme a Cardona l’any 2014, on posem sobre paper les xifres de
les persones que hem atès en cadascun dels nostres projectes,
cosa que ens serveix per valorar com evoluciona la nostra acció al
llarg dels anys.

#ACTUEMJA

93

Però hem desenvolupat moltes tasques que no poden quedar
reflectides en un document com aquest. Més enllà de les xifres,
són moltes les persones que han posat el seu cor en els projectes
que han ajudat a desenvolupar, a les quals vull transmetre un
especial agraïment.
Amb això, volem dir-vos que, més que mai, estem al costat de les
persones més vulnerables, ja que és conegut per tots el patiment
de moltes persones en la situació social i econòmica actual.
Però la nostra tasca no és lamentar-nos, sinó que és mirar la part
positiva i dir-vos que, si bé és cert aquest patiment, també és
cert que creix la solidaritat.

Socis i Sòcies
(34,46% dones, 64,41% homes
i 1,13% empreses)

354

Punts de presència

És gràcies al compromís de moltes persones solidàries, que
seguirem treballant per un món on les persones passin per
davant dels interessos i dels guany econòmics, i on la grandesa
del cor, que no pot quantificar cap estadística, segueixi sent la
nostra fita, per acabar amb les desigualtats que creixen al nostre
entorn.

Cardona

1

Aquest és el nostre món, aquesta és la situació; per això és ara i
aquí on hem d’esforçar-nos de valent per canviar les coses. Els
principis de la institució que representem són la guia que ens
marca el camí a seguir.
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Municipis amb cobertura de la Creu Roja

354

Persones beneficiàries

1

Persones i empreses sòcies

93

Persones voluntàries

Gràcies,

1

Punt de presència

1

Població

Francisco Ruiz Cantero

Humanitat Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

President de la Creu Roja a Cardona

Universalitat
Cardona

DADES
ECONÒMIQUES

LLUITA CONTRA LA POBRESA
I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

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

INGRESSOS
Convenis amb
l’administració

1.396,78 €

4,58%

10,66%

19,45
Lluita contra
la pobresa
i l’exclusió
social

2,95

4,96

Infància en
diﬁcultat
social

Gent gran
i amb
discapacitat

25.829,80 €
1.050,50 €

· Socis i sòcies (44,12%)

13.445,92 €

· Sorteig d’Or (12,37%)

3.770,00 €

· Altres ingressos (24,82%)

7.563,38 €

30.289,74 €

INVERSIONS REALITZADES

+

498,58 €

Serveis d’atenció permanent

Kits amb productes
bàsics per a gent gran

Èxit escolar

Programes adreçats a persones
cuidadores familiars

32

1

44

6

Persones ateses
*El total no coincideix amb el sumatori,
perquè hi ha persones ateses en més
d’un projecte.

3

15

socors
i emergències

Intervenció en emergencies

40

· Donatius (3,45%)

-

Campanya de joguines

3

Fonts de ﬁnançament pròpies

DESPESES REALITZADES

Aliança Humanitària per
a l’Alimentació Infantil

intervencions

Campanya per a l’adquisició
de vestuari d’hivern infantil

TOTAL
30.476,58 €

84,76%

18

86

Prestació de serveis

3.250,00 €

GENT GRAN I ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA

72,51
Prevenció,
socors,
emergències
i salvament

0,13
Voluntariat
i Formació

creu roja
joventuT

44

Nombre d’activitats

Campanya de joguines

4

44

Comunicació
Rodes de premsa
i convocatòries a mirjans

1

