Parròquia de Sant Joan d’Horta:
Obra Social
La parròquia de Sant Joan d’Horta, dintre del seu Pla
d’acompanyament a les persones més vulnerables, té
dues grans àrees de treball que actualment es
complementen i que en un futur tindran estructures
organitzatives comunes per tal d’unificar serveis i
optimitzar recursos.
1. Servei d’Atenció Social de la parròquia de Sant
Joan d’Horta
2. CALIU – espai d’acolliment

Servei d’Atenció Social de la Parròquia
de Sant Joan d’Horta
QUÈ PRETÉN
-

Donar atenció a les persones i famílies amb dificultats socials, familiars, laborals,
psicològiques i/o econòmiques que es troben en una situació precària i amb risc
d’exclusió social.

-

Proporcionar el suport i els recursos disponibles per evitar la marginació millorant la
seva qualitat de vida.

-

Promoure i desenvolupar les potencialitats de la persona, família o grup a través de
la participació en diferents activitats solidàries de la parròquia o la comunitat .

A QUIN COL·LECTIU ES DIRIGEIX
Aquest Servei està adreçat a les persones i/o famílies de la demarcació de la parròquia de
Sant Joan d’Horta i que es troben en situació precària i de vulnerabilitat per problemes
socials, familiars, laborals, psicològics i/o econòmics.
Atén a unes 250 persones provinents de 80 famílies del barri.

2-Servei de productes de neteja i higiene personal
La ONG “La Nau” ens proporciona diferents productes de neteja per la llar: sabó per a la
rentadora, rentavaixelles, frega-terres , etc. i productes per a la higiene personal: xampú,
colònia, gel de bany, maquinetes d’afaitar, etc.

3-Servei de Rober
Un grup de quatre voluntàries s’ocupen
de la recollida de roba, sabates, utensilis
per a nadons, ortopèdia, etc. i realitzen
les tasques de classificació, supervisió,
organització i funcionament del que
arriba per distribuir la roba en bones
condicions.
.

QUÈ OFEREIX
1-Servei d’aliments
Els aliments es reparteixen un cop al mes, en tres
torns.
Provenen de:
Creu Roja: pla d’ajuda per a les persones
més desafavorides de la Unió Europea
(FEAD) 2016.
Càritas: col·labora amb una quantitat
econòmica anual per a comprar-ne.
Campanyes solidàries: d’algunes escoles,
centre esportiu, entitats diverses, el
mercat d’Horta i altres comerços de la
zona.
Donatius dels feligresos.
Durant l’any 2016 s’ha dut a terme dintre del
servei d’aliments el projecte “Variació i equilibri
alimentari”.

4-Servei d’atenció psicològica
Destinat a persones o famílies usuàries del servei social de la parròquia i que requereixen
una atenció, orientació, assessorament, diagnòstic o tractament psicològic; així com
derivació específica als recursos i serveis de salut institucionals.
5-Servei d’ajudes econòmiques
Les ajudes són de caràcter puntual i van destinades a:
Pagament de factures d’aigua, llum i gas
Llibres i material escolar
Ulleres
Medicaments, ortopèdia, dentista
Transport per feina, hospital i escola
Altres
Les ajudes econòmiques les aporta la parròquia, però si les despeses són d’un import elevat es
gestionen conjuntament amb els serveis socials o altres entitats. Hi col·laboren particulars,
comerços amb aportacions i descomptes, professionals i altres entitats i serveis .

6-Borsa de treball i formació laboral
L’objectiu és la inserció sociolaboral dels usuaris que es troben a l’atur i l’accés a la formació
a través de cursos, tallers, etc. per descobrir nous coneixements i tenir més opcions laborals.
Les ofertes de feina que poden assumir els usuaris es canalitzen a través de la Treballadora
Social. Col·laboren particulars, empreses i comerços del barri
barri.

7-Servei del temps actiu solidari
Els usuaris que es troben en situació d’atur i tenen una professió, es comprometen a col·laborar
desinteressadament amb el nostre servei. Quan alguna persona o família amb situació precària
necessita alguna reparació o servei i no pot assumir el pagament del mateix, col·laboren amb la
seva feina solidària,
solidaria, si hi ha alguna despesa de material la assumeix la parròquia.

8- Campanya de Reis
Destinada als nens i nenes de les famílies usuàries
del servei d’atenció social, per mantenir viva la il·lusió
d’una joguina per la festa de Reis.

9- Nou projecte dintre del servei psicològic: “No estàs sola”
S’iniciarà el mes de maig. Adreçat a dones en situació de pèrdues, dol o altres que pateixen
sentiments de solitud.
El grup d’inici serà de 8 persones, 4 dones i 4 voluntàries. El grup estarà supervisat per una
psicòloga voluntària i s’establiran els objectius personalitzats per a les 4 persones que necessiten
un acompanyament, així com la tasca concreta a desenvolupar per les voluntàries.

QUI HO FA POSSIBLE
El Servei d’Atenció Social de la parròquia de Sant Joan d’Horta està format per una
Treballadora Social i un equip de 30 voluntaris/es, que s’encarreguen de l’organització i
funcionament dels diferents programes, activitats i projectes d’acció social que es duen a
terme per donar suport i millorar la qualitat de vida de les persones del barri per tal d’evitar-ne
l’exclusió social.

Caliu - espai d’acolliment

QUI EL PROMOU

La parròquia de Sant Joan d’Horta
amb la col·laboració d’aquestes altres
parròquies:
Santa Teresa de Jesús
Sant Antoni de Pàdua
Sant Marcel
Mare de Déu del Mont Carmel
ST. ANTONI DE PÀDUA

MARE DE DÉU DEL MONT CARMEL

ST. MARCEL

ST. JOAN D’HORTA

STA. TERESA DE JESÚS

QUÈ PRETÉN
Donar atenció individualitzada, cobrint
prioritàriament les necessitats bàsiques
d’alimentació com a mitjà per arribar a la
persona.

A QUIN COL·LECTIU ES DIRIGEIX
Adreçat a persones sense sostre, en situació de
pobresa alimentària i/o vulnerabilitat extrema.

QUÈ OFEREIX

1. Esmorzars

2. Dinars

De dilluns a diumenge tots els dies de l’any.

De dilluns a divendres, tot l’any (menys el
mes d’agost).

Llet
Cafè
Infusions
Torrades
Mantega
Melmelada
Pastes
Xocolata
Brou (hivern)
Gaspatxo (estiu)
Un entrepà i una peça de fruita, per endur-s’ho .

3. Repartiment d’aliments
Quinzenalment es reparteixen lots
d’aliments.

Esmorzars
Des de l’octubre del 2010 hem servit aproximadament 230.000 esmorzars
ANY

ESMORZARS

2011
2012
2013
2014
2015
2016

35.057
34.334
38.923
39.374
39.872
39.527

Dinars
Des de l’inici s’han servit 40.500 menús.

Lots d’aliments
Des de l’inici s’han repartit 16.500 lots

4. Rober
Aquest servei atén a persones que necessiten peces de roba, sacs de dormir, mantes, estris de la llar...

5. CALIU - Llar
Tenim llogat un pis d’acollida on, a més de conviure, s’hi fa un treball de suport personalitzat que
inclou recerca de feina per tal d’aconseguir un nivell d'autonomia acceptable.

6. CALIU - Sostre
Per resoldre situacions crítiques, es lloguen,
temporalment, habitacions.

7. Necessitats bàsiques
Es donen ajudes puntuals per a:
Documents d’identitat/Passaports
Medicaments
Dentistes/Ortodòncia
Oftalmòlegs
Transports
Subministraments
Altres

8. Acolliment al Centre i/o derivació
La treballadora social del centre entrevista als usuaris per acolliment i/o derivació en els casos que es
creu més convenient.

9. Mesures penals substitutòries
Col·laborem amb la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya incorporant persones que
han de realitzar treballs en benefici de la comunitat, com a compliment alternatiu de penes per
delictes.

10. PLA BUITS
Programa de l’Ajuntament de Barcelona per l’aprofitament d’immobles buits, que ha generat la
creació d’un hort urbà, dirigit i a voltes conreat per voluntaris acompanyats per alguns dels usuaris
del Centre.

Durant el curs lectiu, aquest espai rep la visita de diversos centres escolars i entitats cíviques de la
zona, realitzant-s’hi diverses activitats, a diferents nivells, de sensibilització vers el medi ambient i el
cultiu d’hortalisses. A l’estiu s’hi fan tallers sobre tasques hortícoles.

11. Inserció laboral
Es realitza un treball d’acompanyament, de contactes i de facilitació per a la recerca de feina.

12. Reis solidaris
Recollida, selecció, empaquetament i
distribució de joguines a fills d’usuaris.

13. Divulgació i sensibilització
CALIU ha rebut la visita de diversos centres escolars,
agrupaments d’escoltes, centres educatius superiors,
mitjans de comunicació nacionals (TV3, TVE, El Periódico…)
i internacionals (BBC, Televisa, ..), així com peticions de diversos
centres i institucions per a realitzar pràctiques en diferents
aspectes del treball social.

14. Adequació i millora dels espais
La necessitat de complir amb la normativa actual requerida per la Generalitat de Catalunya per al
servei de menjador social i repartiment d’aliments, ens ha obligat a un replantejament general dels
espais i infraestructures que acullen l’obra social de la parròquia.

Després de contemplar diverses possibilitats s’ha vist la necessitat de canviar la ubicació del
menjador social dintre del mateix recinte, coordinant-lo en un mateix espai amb els altres serveis
socials de la parròquia.

COL·LABOREM AMB PROJECTES I
INICIATIVES SOCIALS PROMOGUDES PER
ALTRES ORGANISMES I ENTITATS.

Un exemple és el “Dinar de sobrants” promogut per
l’associació “Espai Ambiental”, en el qual hi han
participat diferents entitats d’Horta i el Centre Cívic
Matas i Ramis.

QUI HO FA POSSIBLE

120 VOLUNTARIS

EL BARRI
Que ha fet seves les necessitats del CALIU i ens ajuda amb
iniciatives solidàries.

EL DISTRICTE
Pel reconeixement de la feina feta, amb l’entrega del
“Premi Horta-Guinardó 2015” per la contribució a la millora de les
condicions de vida de les persones en risc d’exclusió.

PERSONES PARTICULARS

ESCOLES

LA SALLE
HORTA

DOMINIQUES
D’HORTA

MARE
NOSTRUM

SAGRADA
FAMÍLIA
HORTA

ANGELS
GARRIGA

HEURA

SALESIANS
D’HORTA

CAN
CARABASSA

CENTRE
COMERCIAL
CATALÀ

INSTITUT
FERRAN
TALLADA

ESCOLA COR
DE MARIA

REGINA
CARMELI

ENTITATS

COMERÇOS

ALTRES ORGANITZACIONS

