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1. Naturalesa del projecte

Les paraules construeixen la realitat, per això, volem començar amb el
contingut del títol "Acompanyament i suport a famílies vulnerables.
Qüestió de dignitat, autonomia i normalització". No es tracta només de
contribuir a cobrir les necessitats bàsiques des de Càritas Parroquial Sant
Josep de Badalona (CPSJ),   sinó que es pretén donar resposta als drets
fonamentals de les persones fent un acompanyament per a assolir una
vida més autònoma i digna.

Fruit de la reflexió i exemples d'altres projectes, hi ha hagut un canvi en
la manera d'enfocar aquest suport que estem oferint a les persones que
s'acosten a Càritas Parroquial demanant ajuda. Si fins ara la idea era la
distribució d’aliments de forma quinzenal, per tal d’ajudar a les famílies a
arribar a final de mes i que tinguessin les seves necessitats bàsiques
cobertes d’alimentació i higiene, ara s’ha fet un canvi en aquest sentit. Es
tracta d’empoderar a les famílies en situació de vulnerabilitat a poder
tenir una vida més inclusiva i digna mitjançant la targeta moneder.

Entenem que totes les persones estan en procés de creixement
permanent i la nostra missió és possibilitar l’expressió de la seva
autonomia, la seva capacitat d’elecció i decisió. El que es pretén és
facilitar l’accés, com a dret de la ciutadania, als comerços de proximitat
on cadascú pugui comprar el que desitja segons els seus interessos,
costums, ingressos, etc.

S’han produït canvis en la manera com creiem que els Col·laboradors i el
Voluntariat compromès de CPSJ pot vetllar per a la millora dels processos
d’acció socioeducativa de base, des d’una aposta col·laboradora i en
coordinació amb altres sectors de treball, entitats i empreses. I tot això,
des d’una mirada posada en la recerca de propostes de millora que
facilitin la qualitat de vida de les persones.

Per a engegar aquest projecte ha estat necessari fer una parada i
preguntar-nos per l'impacte real en la millora de les vides de les persones
que accedeixen a aquests serveis. Reflexionar sobre la contradicció de
lliurar menjar que prèviament s'ha comprat.
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Una de les motivacions d'aquest projecte és doncs, la de facilitar a les
persones que passen per situacions de fragilitat que puguin trobar un
pont, en el seu procés d'autonomia a través d'un acompanyament,
mitjançant la targeta moneder.

2. Missió i compromís de Càritas Parroquial Sant
Josep

En plena crisi de la pandèmia per la COVID-19, l’acció es va reduir a donar
resposta, des de CPSJ, a l'important volum de sol·licituds d'ajuda de
famílies que no disposaven ni del mínim per a viure. Es va promoure la
col·laboració de particulars i comerços de la zona, tant pel que fa a
aliments, donacions econòmiques o amb recursos humans. La resposta va
ser molt positiva i exitosa, ja que es va poder comptar amb un grup d'uns
70 voluntaris per a recollir, organitzar, empaquetar y distribuir diversos
dies per setmana diferents lots per a les famílies en situació de
vulnerabilitat, en funció del nombre de membres en el nucli familiar. Es
van atendre unes 80 famílies, derivades de Càritas, Serveis Socials i a
petició personal a peu de carrer de persones que ho necessitaven.
D’aquesta manera es va cobrir fins el 31 de juliol, ja que el projecte tenia
data de finalització.

En l'actualitat, necessitem distingir la demanda d'urgència i apostar per
un projecte promocional, emancipador, de llarg recorregut. En aquesta
tasca de revisió permanent, no podem deixar-nos portar per la inèrcia i
estar oferint les mateixes opcions que en altres ocasions.

Limitar-se a la distribució d’aliments a les famílies no permet poder
atendre tasques tan importants com l'acompanyament i la promoció
integral de la persona. Amb aquest projecte es pretén ajudar en un segon
nivell d'assistència, que tan de bo pogués contribuir a la disminució de la
pobresa. Desenvolupar estratègies on les persones sentin que estem
oferint un suport real, on recuperar l'alegria i motivacions per viure, així
com descobrir noves capacitats i habilitats. En definitiva, compartir camí
en aquesta relació de suport on tota la comunitat es veu beneficiada.
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Quan parlem de famílies en risc d’exclusió social o en situació de
vulnerabilitat, ens referim a grups de persones en parentiu, que presenten
condicions socials, culturals, econòmiques o educacionals diferents a
d’altres persones, disminuint la seva capacitat de desenvolupar-se en el
mercat laboral i poder obtenir un lloc de treball digne que els permeti
satisfer les seves necessitats, augmentant la seva susceptibilitat i donant
lloc a una desigualtat en la societat.

Neix la targeta moneder a CPSJ de Badalona, la qual ja s’està utilitzant a
altres punts de Càritas Catalunya, així com també a altres països, com per
exemple, Itàlia, a on es va originar aquesta iniciativa.

Amb les diferents aportacions econòmiques provinents de comerços i
empreses de la zona, particulars, així com també campanyes de
recol·lecta que es facin a escoles o activitats a la ciutat, es gestionaran les
diferents targetes moneder per tal de poder atendre a famílies en situació
de vulnerabilitat de Badalona, derivades de Càritas majoritàriament.
Mensualment es carregaran uns diners en aquestes targetes, quantitat ja
estipulada en funció de les condicions de cada família, per tal de ser
utilitzada en les compres que facin per a l’alimentació de la seva família,
així com també de productes higiènics i farmacèutics. Es farà un
seguiment del bon ús d’aquestes targetes moneder per tal que siguin
destinades a la seva finalitat.

De manera transversal es farà un acompanyament a les famílies, donant
suport i orientació a tot allò que puguin necessitar, com per exemple:
ajuda en la gestió de tràmits administratius, orientació en la recerca de
feina, formació en la millora de l’economia familiar, propostes de menús
saludables, motivació emocional, així com allò que pugui sorgir, dintre de
les possibilitats i coneixements dels diferents Voluntaris.

Pensem que fent acompanyament de manera quinzenal pot ser útil a les
famílies que ens vinguin derivades, ja que amb aquest suport es poden
sentir recolzades i se les pot ajudar en diferents àmbits de la vida,
millorant moltes de les seves  competències, d’una forma transversal.
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3. Objectius

L'objectiu de la targeta moneder consisteix a permetre a les persones
ateses comprar amb autonomia en els establiments comercials
d'alimentació mitjançant les ajudes econòmiques que reben.

Els objectius plantejats des de Càritas Parròquia Sant Josep de Badalona
són els següents:

Objectius a curt termini

- Dignificar l'ajuda alimentària i promoure una alimentació equilibrada,
suficient, de temporada i adaptada a les diferents edats, creences,
costums o necessitats especials (règim, al·lèrgies, malalties).

- Promoure que les persones en risc d’exclusió puguin continuar comprant
en els punts habituals, botigues d'alimentació, mercats, supermercats, etc
(prioritàriament afavorint el comerç de proximitat) i que no deixin de
fer-ho només perquè no tenen ingressos.

- Mantenir l'autonomia familiar i econòmica de les persones ateses,
perquè puguin continuar planificant la compra setmanal.

- Canalitzar la solidaritat de la comunitat, oferint un producte
mitjançant el qual es puguin realitzar donacions econòmiques.

Objectius a llarg termini:

- Aconseguir l’empoderament de les famílies ateses per tal que tinguin
més autonomia.

- Dignificar a les persones ateses de cara a la societat i a elles mateixes

- Assolir la normalització de les famílies, que no marqui diferència amb la
resta de la societat
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- Fomentar la solidaritat del veïnat de la zona, com a mitjà per a assolir un
món més just i igualitari

- Treballar per a erradicar les situacions de pobresa extrema de la nostra
ciutat

4. Temporització

Està previst iniciar el suport a les famílies el proper mes de març de 2021.
Inicialment s’atendran 8 famílies amb un seguiment quinzenal, tot i que
l’objectiu és arribar a atendre al voltant de 30 famílies a principis de 2022
i créixer en funció de les necessitats i la capacitat del grup de voluntaris.

El suport i seguiment es farà un dia a la setmana, de 18h a 20h.
Inicialment es faran dos grups de 4 famílies cadascun que seran ateses de
forma alterna cada quinze dies.

5. Localització

El projecte es realitzarà als locals de la Parròquia de Sant Josep de
Badalona, situada al carrer Enric Borràs núm. 69.

Per fer l’acollida, suport i seguiment de les famílies, inicialment es
començarà a la sala del darrera de la Sagristia amb entrada pel carrer
Ventós Mir.

Cal tenir en compte però, que és fonamental la coordinació amb altres
entitats de l’entorn amb la finalitat d’augmentar la capacitat de suport
sense duplicar els recursos, i per tant, cal estar oberts a plantejar sessions
de suport a les famílies en d’altres locals que permetin ampliar els seus
recursos.
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6. Sessions amb les famílies

El projecte està pensat per donar suport integral a les famílies. La seva
vulnerabilitat no passa només per la vessant econòmica sinó que
possiblement els problemes que presenten són molt més complexos.

Així doncs apostem per un model que eviti una mirada parcial, pensem
que l’ajut econòmic és només un instrument o mediació per arribar més
enllà. No només ens preocupa la situació de precarietat material, sinó
també aquelles altres necessitats relacionals, socioculturals, formatives,
que té cadascuna de les persones que formen part d’aquella família.

Volem crear un vincle emocional amb la família a través de la conversa,
per tal de saber quines són les seves necessitats reals i saber com els
podem ajudar en tota la seva vessant diària.

Sessions de suport i seguiment:

Acolliment

El primer dia es preveu una sessió d’acollida d’aproximadament una hora
de durada. Cal obrir fitxa, saber les necessitats de la família, explicar la
finalitat del seguiment i el funcionament de la targeta moneder. En
aquesta sessió es lliurarà la targeta moneder i es carregarà segons
característiques de les famílies.

Acompanyament

Un cop feta la sessió d’acollida, posteriorment es realitzaran les sessions
d’acompanyament. Se’n faran dues al mes, de manera quinzenal, d’una
hora de durada aproximadament. En la primera sessió d'acompanyament
es farà el seguiment individualitzat de cada familia així com la recàrrega
de la targeta moneder i la supervisió del bon ús d’aquesta. S’explicaran
les normes i requisits a seguir, com que no es podran treure diners en
efectiu o que només es podrà utilitzar per a compres d’alimentació,
productes d’higiene o neteja de la llar, així com també per a compres de
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medicaments o productes farmacèutics.

La segona sessió podrà ser individual o grupal, i tindrà com a objectiu
donar suport a temes diversos segons hagin demanat o necessitats
detectades per l’equip de voluntaris. Aquestes sessions tindran una
durada aproximada d’una hora o hora i mitja. Conjuntament amb l’equip
de Càritas, es planteja inicialment tractar temes com la inserció laboral,
suport en tràmits i gestions administratives, dinàmiques d’aprofitament
alimentari, etc.

Les sessions seran d’assistència obligada. En cas de no complir amb
l’assistència sense causa justificada o fer un mal ús de la targeta
moneder, es retirarà el servei prestat.

7. Organització del Voluntariat

Tot el projecte es porta a terme gràcies a un equip de voluntaris no
remunerats que aporten el seu temps, les ganes d’ajudar i compromís en
favor de les famílies vulnerables.

Aquests voluntaris estan inscrits al registre de Càritas, de manera que
compten amb una assegurança, seguiment, acreditació i formació de
Càritas diocesana.

Els voluntaris estan organitzats en diferents grups de treball definits segons
les necessitats del projecte i les seves aptituds. Cada grup està representat
a l’equip de coordinació on es gestiona de forma global el projecte.

És una estructura horitzontal que gira al voltant de les famílies en situació
de vulnerabilitat.

Grups de treball

Acolliment i acompanyament

L’acolliment és l’eix fonamental del projecte. Aquest grup és el qui té
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contacte directe amb les famílies en situació de vulnerabilitat des del
primer dia, fent un seguiment periòdic i donant suport en tasques que van

des de l’ajuda i seguiment de les compres fins a la detecció de necessitats
diverses (familiar, social, emocional, econòmica, laboral, etc.) .

El grup d’acolliment és un grup extremadament empàtic que alhora també
exigeix i demana compromís a les famílies per tal d’acompanyar-les en el
difícil procés de sortir d’una situació de vulnerabilitat.

Els voluntaris d’aquest grup estaran en contacte amb les treballadores
socials de Càritas, per tal de tenir el suport i formació necessaris per
atendre a les famílies de forma òptima.

Comunicació

La finalitat del grup de comunicació és treballar per tal de donar difusió de
l’activitat del projecte a través de mitjans digitals (web, xarxes socials) i
impresos, així com també fer xerrades i activitats diverses a escoles i
entitats del barri, per tal d’explicar què s’està fent i recollir recursos.

Finançament

La finalitat del grup de finançament és aconseguir els fons suficients per tal
que el projecte sigui viable i sostenible en el temps.

Innovació

El grup d’innovació és un grup transversal i disruptiu que pretén aportar
solucions innovadores al projecte, tant pel que fa a la millora en
l’acompanyament a les famílies, com comunicar l’activitat del projecte o
com aconseguir donatius.

Coordinació

L’equip de coordinació té com a finalitat alinear els diferents grups de
treball en el mateix objectiu.

També s’encarrega de vetllar per una gestió de màxima transparència, la
formació i assignació als grups de nous voluntaris i de les relacions
institucionals dins i fora de la Parròquia de Sant Josep.
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8. Finançament

Per a portar a terme el projecte és necessari disposar de recursos econòmics
que permetin cobrir els costos directes i indirectes. Definim costos directes
els que aniran destinats cap a la targeta moneder i els costos indirectes els
necessaris per a poder operar. En aquest sentit volem reforçar de nou la
idea que l’objectiu del projecte no és donar aliments a través d’una targeta
moneder sinó poder fer l’acompanyament i seguiment de les famílies en risc
d’exclusió social, fet que implica donar l’ajuda puntual i alhora poder
treballar amb elles per tal de buscar solucions que permetin sortir de les
situacions crítiques. És evident que un percentatge molt elevat dels recursos
econòmics del projecte van directament destinats a la targeta moneder,
però una petita part va destinada a la gestió de l'acolliment setmanal que
es realitza de manera presencial. S’estima que un 15% de les despeses seran
indirectes (electricitat, papereria, gel hidroalcohòlic, mascaretes, begudes,
etc).

Es pretén finançar el projecte a través de donacions que vinguin de
particulars, comerços, empreses, entitats i fundacions.

Donacions de particulars

Persones que de manera individual fan un donatiu per tal de poder ajudar a
les famílies vulnerables que pateixen la pobresa.

Es poden realitzar donacions puntuals, sense mínim, a través dels següents
canals:

● Bizum: 02156
● Transferència o Gir bancari: ES47 2100 0186 5002 0097 6249
● Efectiu: A la Parròquia de Sant Josep dirigit al Grup d’ajuda a

famílies amb risc de vulnerabilitat

També es poden realitzar donacions de manera recurrent a través de
transferència que individualment es programi (opció preferible per evitar
comissions) o per gir bancari. En tots dos casos el número de compte
corrent és ES47 2100 0186 5002 0097 6249
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Agraïm profundament totes les donacions sense excepcions. Però no volem
perdre l’oportunitat de demanar, en la mesura del possible, donacions
recurrents que permeten atendre a més famílies i de manera sostinguda.

En tots els casos, a part del benefici social intrínsec que comporten les
donacions, també permeten acollir-se a la desgravació fiscal. Per exemple si
es fa una donació mensual de 18 euros, al cap de l’any són 216 euros, dels
quals es pot desgravar el 80%.

Empreses, entitats i fundacions

Empreses, entitats educatives, culturals i esportives, i fundacions que
vulguin col·laborar realitzant donatius puntuals o recurrents a través del
següents canals:

● Transferència o Gir: ES47 2100 0186 5002 0097 6249

Agraïm profundament totes les donacions sense excepcions. Però no volem
perdre l’oportunitat de demanar, en la mesura del possible, donacions
recurrents que permeten atendre a més famílies i de manera sostinguda.

En tots els casos, a part del benefici social intrínsec que comporten les
donacions, també permeten acollir-se a desgravació.

Les empreses o entitats que realitzin un donatiu, sempre sota el seu
consentiment previ, apareixeran com a col·laboradores a la web del
projecte www.caritasBDNsantjosep.org i en el material de difusió imprès o
digital.
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FOTOS BANC D’ALIMENTS 2020:

FOTOS TARGETA MONEDER 2021:
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MATERIAL DE DIFUSIÓ:
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LOGOS COL.LABORADORS:
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