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PROJECTE
HUMANITARI
Hem atès unes 95 famílies amb
donacions quinzenals
d'aliments i productes d'higiene,
un total 173 persones.  En total,
hem repartit més de 14 800 kg
de productes, aportats pel Banc
d'Aliments, la fundació La Nau i
donacions de particulars. 
El menjador social ha atès 75
comensals amb un àpat calent
diari. 

Què hem fet durant
els mesos de
confinament a causa
del Covid-19? 
Respondre!
En haver de tancar el menjador,
per manca de menús i
confinament dels voluntaris de
més edat, hem organitzat un nou
grup de voluntaris per repartir
pícnics diaris (entrepans o
tuppers) a més de 75 persones
que ho necessitaven. Ho hem fet
durant la quarentena i seguirem
fins que la situació es normalitzi i
puguem obrir de nou el
menjador.

GRÀCIES!
Als voluntaris.
Als més de 50 donants.

A Càritas, Ajuntament de
Barcelona, Nutrició sense
Fronteres, Banc d'Aliments,
Quesos Barcelona i Xarxa de
Suport Mutu del barri.

Aquest projecte es realitza
conjuntament amb la
parròquia de Sant Fèlix.



TROBAR
FEINA

El nostre projecte d'inserció
laboral ha continuat ajudant a
persones amb dificultats que
busquen feina. Hem ajudat a 94
persones, de les quals han
aconseguit feina unes 23.
Oferim un acompanyament
personal d'una coach experta en
recursos humans, borsa de treball
pròpia i formació.

Les tecnologies ens
han ajudat a seguir
en contacte amb els
beneficiaris. 

El confinament obligat i
l'aturada general ens han fet
adaptar-nos. La situació és dura,
ja que moltes persones s'han
quedat sense feina i el mercat
laboral està despertant poc a
poc. 
Malgrat que sigui a distància,
continuem a peu de canó.

GRÀCIES!
A les empreses col·laboradores
d'ARSIS i que formen la nostra
borsa de treball.
En aquest projecte, hem
d'agrair la  valuosa tasca dels
voluntaris, que  dediquen
temps, creativitat i tot el seu
saber-fer al projecte.



UN ANY PER
RECORDAR
El 2020 serà un any que tots
recordarem per la inesperada
situació que hem viscut, arran de
la pandèmia del coronavirus.
L'aturada econòmica derivada de
la crisi sanitària ens ha impactat,
com a tants altres. Hem hagut de
fer un ERTO i plantejar-nos la
reducció de despeses i activitats.
Al mateix temps, ha augmentat la
demanda d'ajut per part de les
persones més afectades.

Hem lluitat per mantenir
els dos projectes que
ofereixen ajuda més
bàsica i urgent.

Així, hem hagut de centrar-nos en
els dos camps on tenim més
demanda d'ajut: 
el Projecte Humanitari i el
Projecte Troba Feina, d'inserció
laboral. Un plat a taula i una
ocupació que permeti sostenir
l'economia personal i familiar són
les dues necessitats a les que no
podem deixar de respondre. Hem
adaptat els serveis per poder
seguir ajudant de la millor
manera possible.

GRÀCIES!
Als socis i donants.
Als voluntaris.
Als comerços del barri.
A les institucions i mecenes
privats:
F. Antoni Serra Santamans
Fundació Creatia
Fundación Ignacio Larramendi
HCC Tokio Marine
Patronat Josefa Maresch
Fundació La Caixa
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Properament us farem arribar els
nostres comptes anuals, quan
estigui tancat l'exercici.


