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RESUM EXECUTIU
Persones ateses

5.936

Intervencions

30.182

Amb el suport de:

Persones voluntàries

Personal tècnic

Punts de presència
i activitat

Municipis amb cobertura
de la Creu Roja

343

29

Socis i sòcies
(persones)

6.756

Lleida

Empreses
sòcies

www.creuroja.org

PRESENTACIÓ
Benvolguts i benvolgudes,
Em plau presentar-vos la memòria
anual d’activitat de L’oficina Local de
Lleida al 2018. Aquesta publicació
expressa dues coses fonamentals:
la nostra clara voluntat de fer un
exercici de transparència i per
retre comptes a totes les persones
voluntàries, socis i sòcies, empreses
col·laboradores i entitat públiques que
ens doneu suport i donar a conèixer
les nostres accions i apropar la tasca
que realitzem al conjunt de la societat lleidatana. Si hem de fer balanç de 2018, vull
destacar els projectes que duem a terme des de l’Oficina de Lleida per donar suport
a les famílies vulnerables i en risc d’exclusió, acompanyant-les en la cobertura de
les seves necessitats, així com invertint en el seu apoderament per tal de facilitar-los
eines per millorar la seva situació de vulnerabilitat. També hem treballat per atendre
aquelles persones que per motius econòmics o per motius de violència o guerra han
hagut de marxar dels seus països d’origen. Hem treballat molt especialment amb
aquest col·lectiu de persones migrades i refugiades per poder-los garantir la seva
formació i ocupabilitat, com a pas necessari per garantir la seva integració, sense
oblidar-nos de tots els altres col·lectius amb els que estem treballant des de fa anys
en els diferents projectes d’ocupació.
Pel que fa a l’àmbit d’infants i joves, destaquem els projectes que duem a terme
des de Lleida en l’acompanyament per a l’èxit escolar com els tallers i accions
que desenvolupem per tal de sensibilitzar els i les joves sobre diferents aspectes:
consum d’alcohol i tòxics, hàbits saludables, prevenció de conductes violentes, etc.
I també vull fer una menció especial a tots el projectes que dediquem per garantir
l’acompanyament i la cura de les persones grans, amb l’objectiu de fomentar la seva
estada a la seva llar el màxim de temps possible. Igualment, hem dedicat esforços
per continuar formant les persones en primers auxilis i per donar cobertura als
serveis preventius que ens sol·liciten. Tots aquests projectes no tindrien continuïtat
si no fos per la implicació directa del nostre voluntariat, de les sòcies i socis de
l’oficina, de les empreses i entitats col·laboradores i del personal tècnic.

55

50

ASSEMBLEA LOCAL DE LLEIDA

2018

PUNT DE PRESÈNCIA

Espero, de tot cor, que continueu fent-nos costat un any més i que, totes i tots junts,
seguim lluitant per construir un món millor, més just i equitatiu.

900 22 11 22

211

Cada cop més a prop de les persones
Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

Dolors Curià i Torrades

Presidenta de l’Assemblea Local de Creu Roja a Lleida
Lleida

PROJECTES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA

Persones migrades i refugiades

Ajudem les persones que es troben en una situació
de pobresa i/o vulnerabilitat.

Promovem l’acollida i integració de persones migrades i refugiades.

Intervencions: 7.316

Atenció urgent a necessitats i
repartiment de productes bàsics

213

540

Atenció integral a persones sense llar

Prestacions crida “Ara més que mai”
Prevenció de l’exclusió escolar

42

429

Atenció integral a persones refugiades
(per guerra/violència)

419

Intervencions: 1.212

ALTRES COL·LECTIUS VULNeRABLES

Inclusió de nenes i nens en risc

310

Persones
ateses

Dones en situació
de dificultat

Intervencions:

1.501

176

Persones amb discapacitat

134

GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Promovem la inclusió social, el benestar
i l’autonomia de les persones grans.

Promoció èxit escolar

36

Intervencions: 9.408
Infants i joves sensibilitzats: 3.239

SOCORS I EMERGÈNCIES

Enreda’t (xarxa social per a gent gran)

Preventius terrestres

61

315

136

293

33%

Total d’insercions
realitzades:

126

dones

homes

62,5%

37,5%

56,3%

43,7%

119

71

FORMACIÓ

161

COMUNICACIÓ

21

Assistència

8

Aparicions en
xarxes socials

712

1.353.672
euros

PRESTACIÓ DE SERVEIS
68.260€ (5’00%)

A QUÈ DESTINEM UN DONATIU DE 100 EUROS?
Infància i
joventut

Persones ateses: 153
Intervencions: 3.526

SALUT

Salut

2

Persones migrades
i refugiades

8

1

7

Seguiment Orientació

Notícies publicades (premsa escrita)

Aparicions en mitjans digitals

Inclusió social

28

Gent gran

Voluntariat i
formació

26

Aparicions en ràdio i televisió

Intervencions: 7.158

1.293.753

Subvencions a l’explotació
408.766€ (30´20%)
Donacions particulars, entitats i empreses
20.152€ (1´50%)

Persones formades: 719
Hores de formació: 6.382

116
48

1.353.672

DONACIONS I SUBVENCIONS
428.918€ (31´70%)

55

Promoció de l’envelliment saludable
Informació i capacitació a persones
cuidadores no professionals

INVERSIONS

Socis i sòcies
627.379€ (46´30%)
Sorteig d’Or
114.970€ (8´50%)
Altres ingressos
114.145€ (8´40%)

36%

homes

183

Informació

Persones ateses

DESPESES

FONTS DE FINANÇAMENT PRÒPIES
856.494€ (63´30%)

Homes

dones

117

422

INGRESSOS

FONTS D’INGRESSOS

34%

(persones participants
en itineraris integrals)

Teleassistència (domiciliària i mòbil)

138

Persones ateses

Dones

Número de contractes
aconseguits:

495
65

PRESSUPOST REALITZAT 2018 (en euros)

457

109

Ratio d’inserció al
Pla d’Ocupació:

Infants i joves
atesos

Infància hospitalitzada

Itineraris integrals amb persones migrades en
dificultat social: Xarxa Interlabor@

56

2.216

676

La transparència és indispensable a l’hora de retre comptes de la nostra activitat davant persones,
institucions i entitats que donen suport a l’acció de la nostra entitat.

168

Itineraris laborals a través
de la Xarxa Incorpora

Campanya “La joguina educativa”
Cibercaixes

Informació per a la cerca de feina

97

Ajudem infants i joves a protegir la seva infantesa.

944

ELS COMPTES, CLARS

Itineraris integrals amb persones de difícil inserció

INFANTS I JOVES

96

Prevenció de l’exclusió residencial

Atenció integral a persones migrades
(per motius socioeconòmics)

Persones ateses

143

46

Persones ateses: 848

OCUPACIÓ

9

93
27
64

Altres col·lectius

1

Socors i
emergències

3

Cooperació
internacional

2

Ocupació

20

