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Model d’Acció Social 

 
 
 
 

 ACOLLIR, ATENDRE I ACOMPANYAR 
 
•Adaptació a les necessitats socials. 
•Coneixement de les necessitats. 
•Enfoc multidimensional i transversal. 
•Dimensió comunitària. 
•Enfoc proactiu, preventiu, de promoció. 
•Cooperació institucional. 
•Justícia social. 
•Sensibilització i denúncia activa de situacions d’injustícia- ENFOC DE DRETS 
•Participació i formació de les persones que fan Càritas. 
•Paper de suplència. 
 
 



Com arriben les persones? 

 
 
 
 

VULNERABLES 



La nostra missió!! 

 
 
 
 

 

 

 

 

EXCLUSIÓ                                                       INCLUSIÓ 



Programa d’Acollida i Acompanyament a les Persones 

 
 
 
 

Projectes: 
 

•Serveis i Punts d’Acollida (Gener- Setembre 1.621 persones ateses. Un 60% 

extracomunitari) 

 
•Acompanyament per la Inclusió Social 
 
•Servei d’Ajuda Econòmica 
 
•Tallers d’Acollida per a Nouvinguts  
 



Serveis i Punts d’Acollida: què fem? 

 
 
 
 

 
 
 Escolta activa i identificació de la demanda. ( s’utilitza una format 

d’entrevista semiestructurat per la recollida d’informació). 1h. 
 

 Diagnòstic social de la persona i/o família. 
 
     Elaboració i pacte del pla de treball de millora plantejat. 6 àrees: 
psicosocial, formativa, laboral, familiar, económica, legal i sanitària. 
 

 
 Suport i seguiment per la consecució del pla de treball de millora. 
 
 

Sempre coordinadament amb els serveis i agents bàsics d’atenció social i 
d’altres entitats !!!. 
 
 
 
 



Projectes a Càritas Diocesana de Girona,  
una mostra: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

•UBUNTU. Grups d’Atenció Psicosocial 
•Centres de Distribució d’Aliments (CDA)—Tallers d’empoderament 
•Serveis de roba de primera necessitat 
•Pisos d’Acollida Temporal per la Inclusió 
•Servei de suport en deutes familiars 
•Apadrinar un avi 
•Servei d’intervenció educativa 
•Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat 
•Servei d’Assessorament jurídic per immigrants 
•TALC (Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural) 
•Servei d’Orientació sociolaboral (SOL) 
•Noves Estratègies d’Inserció (NEI) per joves 
•Horts socials 
•...... 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Som Refugi” és la resposta actual de Càritas a la crisi dels refugiats, però és també una 
crida a tota la societat perquè s'impliqui en l'acollida i en l'acompanyament integral de totes 
les persones que ho necessiten, sense distincions. 
Càritas desenvolupa aquesta resposta a tres nivells: 
 

Ajuda humanitària 
Es tracta de captar i enviar fons a les Càritas que operen als països en guerra, fronterers o en 
trànsit. Amb aquests fons, les Càritas atenen les necessitats més urgents dels refugiats, que 
són aliments, sanejament, aigua i refugi sobre el territori on el drama humanitari és més 
evident. 
 

Sensibilització 
Càritas, i altres entitats com Justícia i Pau o CONFER, estan difonent la 
campanya #MigrantsAmbDrets per tal de garantir els drets de tots els migrants i evitar 
discriminacions de qualsevol tipus entre els migrants econòmics, 
els refugiats de guerra i les persones i col·lectius d’immigrants que ja es troben al nostre país. 
#MigrantsAmbDrets aposta per l’acollida i l’hospitalitat per a totes les persones que ho 
necessiten, més enllà dels motius del seu desplaçament. 
 

Acollida i acompanyament integral 
Càritas es posa a disposició de l’Administració per poder rebre refugiats quan sigui necessari. 
L’entitat està realitzant un inventari de recursos per tal de conèixer exactament de quins 
mitjans i infraestructures disposa per poder acollir refugiats. Tanmateix, l’entitat recorda que 
la crisi dels refugiats no suposa una emergència directa al nostre territori, i que en cap cas es 
tracta d’habilitar espais massificats o recollides directes d’aliments o provisions. Càritas posarà 
a disposició dels refugiats els itineraris d’acollida i acompanyament integrals que desenvolupa 
de manera habitual a través dels seus programes, gràcies als voluntaris i professionals. En 
aquest sentit, Càritas fa una crida per aconseguir nous socis, voluntaris i donants, amb 
l’objectiu d’enfortir els programes i les accions destinades a refugiats i a persones en 
situacions vulnerables, sense distinció. 
 
 
 
 

http://www.justiciaipau.org/ca/
http://www.confer.es/
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