CREU ROJA TORTOSA
Memòria 2021

SALUTACIÓ
Estimades amigues i amics,
Un any més, us presentem la nostra memòria local 2021. En aquesta
memòria volem oferir-vos informació acurada i transparent sobre les
activitats que portem a terme al nostre territori.
Aquesta memòria, reflecteix la dedicació per seguir estant prop de les
persones, d’un any que continua marcat per la pandèmia de la COVID-19.
Totes les accions i activitats que desenvolupem a la Creu Roja de Tortosa,
les realitzem gràcies a les empreses i persones sòcies, persones
voluntàries i personal laboral, que han fet possible que aquest 2021 hàgim
arribat a a un total de 5.788 persones.
Creu Roja som tots i totes, però sobretot, Creu Roja és Lluís, voluntari que
cada dia dona i dedica el seu temps a nosaltres: repartint aliments,
ajudant a les persones grans a venir a les activitats, recaptant socis...
Aquest any, sent el voluntari que més loteria ha venut del Sorteig de l’Or
de la Província de Tarragona.

Creu Roja, som tots i totes, però sobretot, Creu Roja és el senyor Muñoz,
que amb els seus 86 anys, continua la seva tasca voluntària, ensenyant a
llegir i escriure a qui realment ho necessita.

Creu Roja som tots i totes, però sobretot, Creu Roja és Cristina Amèlia,
persona que ha dedicat la major part de la seva vida a ajudar-nos a tenirho tot en ordre i que desprès de quasi 20 anys treballats, s’ha jubilat amb
nosaltres.

Creu Roja som tots i totes, però sobretot TU, que ens ajudes a visibilitzar la
nostra tasca.
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PRINCIPIS

La Creu Roja és una institució
humanitària internacional que té com
a objectiu millorar la qualitat de vida de
les persones de la nostra societat. Creu
Roja treballa amb persones i per a
persones, potencia la igualtat, la
solidaritat i la tolerància.

Ser cada cop més a prop de les
persones vulnerables en els àmbits
nacional i internacional, a través
d’accions
integrades,
realitzades
essencialment per voluntariat i amb
una àmplia participació social i
presència territorial.

La Creu Roja, com a organització
humanitària de caràcter voluntari
fortament arrelada a la societat, donarà
respostes integrals a les persones
vulnerables des d’una perspectiva de
desenvolupament humà i comunitari
reforçant
les
seves
capacitats
individuals en el seu context social.

Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Caràcter voluntari
Unitat
Universalitat
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EL NOSTRE EQUIP
SOCIS I
SÒCIES

MEMBRES DE
LA JUNTA

1528

VOLUNTARIAT

149

7

COL·LABORACIONS

14

PERSONAL

LABORAL

23

ALUMNAT EN
PRÀCTIQUES

11
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INFÀNCIA I FAMÍLIA

Llar d'Infants
Espai educatiu i de lleure.
Adreçat a infants de 0 a 3 anys.
Donar resposta a les necessitats físiques, afectives,
intel·lectuals i socials dels infants.
Promoure el desenvolupament i l'aprenentatge,
mitjançant una pedagogia adequada a les seves
capacitats i nivell maduratiu.

65

Servei d'intervenció
socioeducativa
Servei bàsic de suport no residencial, coordinat amb
l’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament de
Tortosa.
Adreçat a famílies i infants de 0 a 3 anys.
Avaluar i treballar les competències i habilitats
parentals, el vincle emocional positiu i la criança
positiva.
Fomentar l’apoderament de la família i evita agreujar la
situació de risc.

901

46

OIKIA
Servei de caràcter preventiu.
Adreçat a infants de 0 a 6 anys en situació d’extrema
vulnerabilitat.
Actuar en l’àmbit territorial de Tortosa i el seu entorn.
Garantir dos àpats i una dutxa calenta en un entorn
càlid i harmònic.

3537

19

Infància Hospitalitzada
Servei lúdic i educatiu.
Adreçat a infants i joves hospitalitzats de 0 a 16 anys.
Millorar la qualitat de vida dels infants i joves
hospitalitzats i les seves famílies.
Crear a través del voluntariat materials didàctics,
cognitius, motrius i lúdics per dinamitzar les sessions.
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JOVENTUT

Èxit Escolar
Servei lúdic i educatiu.
Adreçat a infants i joves de 6 a 16 anys amb dificultats en
l'aprenentatge i en situació socioeconòmica vulnerable.
Millorar les habilitats socials, l'estat emocional i
acompanyar-los en les tasques escolars amb el suport del
voluntariat.
Garantir berenars saludables.

4135

36

Esport en valors
Servei recreatiu i educatiu.
Adreçat a infants i joves de 6 a 16 anys en situació
socioeconòmica vulnerable.
Millorar les aptituds socials, l'estat emocional i la condició
física de cadascun dels usuaris i usuàries.
Acompanyar a entendre el futbol com una eina per
inculcar els valors a través de la pràctica esportiva.

9

Invulnerables
Servei lúdic i didàctic.
Adreçat a infants i joves de 6 a 16 anys amb dificultats en
l'aprenentatge i en situació socioeconòmica vulnerable.
Millorar les capacitats societàries, l'estat emocional i
optimitzar l'escolaritat.
Acompanyar en les tasques escolars, en el suport
emocional i en la competència societària.

60

Joguina educativa
Campanya de joguines.
Adreçat a infants i joves en risc d’exclusió social.
Garantir el dret dels infants al joc.
Fomentar el valor pedagògic de la joguina, entenent-la
com un element vehicular per treballar la tolerància, el
respecte i la igualtat.
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GENT GRAN

Teleassistència
Servei d'atenció integral i inmediata.
Adreçat a tota la població.
Aportar tranquil·litat i seguretat tant a qui l'utilitza com
als familiars o persones del seu entorn.
Hi ha diferents modalitats, com la teleassistència a casa i
la teleassistència mòbil, entre d'altres.

215

Programes actius
Programes "VBellesa Activa".
Adreçat a persones majors de 65 anys.
Promoure l’envelliment actiu, a través de la millora de les
relacions socials, les funcions cognitives, la salut i l’ajuda
a domicili complementària.
Fomentar l’apoderament de la persona, a través
d'activitats individuals i grupals.

Sempre Acompanyats
Programa comunitari d’atenció a persones grans amb
sentiment de soledat.
Adreçat a persones majors de 65 anys.
Impulsar relacions de suport i benestar entre les
persones grans, per tal de pal·liar el sentiment de
soledat.
Fomentar el compromís i sensibilització de la ciutadania
sobre la situació de soledat en les persones grans.

4731

361

Intervenció
989

101

Sensibilització
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RECURSOS SANITARIS

Centre de Reconeixement Mèdic
Centre de Reconeixement Mèdic autoritzat per Sanitat
i DGT.
Realitzar proves psicotècniques i psicofísiques per a la
tramitació de permisos i llicències (conducció, armes,
etc.).
Oferir atenció propera i eficient, seguint acuradament
els protocols de prevenció i seguretat davant la
COVID-19).

1374

Productes de suport
Servei de donació o cessió de productes d'ajuda
tècnica.
Adreçat a persones derivades de Serveis Socials amb
problemes de salut i dificultats socioeconòmiques.
Tramitar l'obtenció de productes de suport per a la
realització de les activitats bàsiques i instrumentals de
la vida diària.

14

Ajuts sanitaris
Servei de gestió sanitària.
Adreçat a persones que tenen dificultat per
empadronar-se amb necessitat d'atenció sanitària.
Garantir la cobertura sanitària.
Tramitar la Targeta sanitària individual (TSI) i les ajudes
no cobertes per la Seguretat Social.
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ÀREA SOCIAL

Primera Acollida
Servei de primera atenció a les persones usuàries.
Adreçat a col·lectiu amb vulnerabilitat.
Informar dels recursos existent.
Oferir assessorament legal i orientació laboral.

465

238

Atenció a les necessitats
bàsiques
Servei d'ajuda humanitària.
Adreçat a famílies amb infants menors a càrrec,
famílies nombroses i persones soles.
Lliurar kits higiene personal i familiar.
Atorgar ajuts econòmics de primera necessitat
(subministraments, lloguer, material escolar, roba i
calçat, etcètera).

316

186

FEAD 2014-2020
Servei d'ajuda alimentària.
Adreçat a famílies en situació de vulnerabilitat.
Entregar productes alimentaris 9 dies al mes, a les
persones usuàries derivades de Serveis Socials.

1735

298

Acompanyament jurídic i
socioeducatiu per a joves migrats sols
Servei jurídic i socioeducatiu.
Adreçat a joves migrats sols de 18 a 21 anys sense
referents, en situació de risc d’exclusió social.
Oferir suport en el procés d'emancipació un cop
finalitzades les mesures de protecció pública.
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ATENPRO
Servei d'atenció i protecció.
Adreçat a dones víctimes de violència de gènere.
Lliurar un dispositiu mòvil amb localitzador GPS.
Oferir una atenció immediata i a distància,
assegurant una resposta ràpida a les eventualitats
que puguin sobrevenir.

Benestar
personal
activació emocional

12

i

Servei d'atenció psicosocial.
Adreçat a persones de 30 a 64 anys amb dificultats
socioeconòmiques.
Potenciar les capacitats de les persones i fomentar el
benestar per mantenir-se actius socialment.

256

36

Salut emocional Respon
Servei de suport emocional.
Adreçat a la població en general.
Promoure el suport emocional en format grupal,
Millorar els processos vitals de vinculació i restabliment
psicològic.

168

42

Creu Roja Respon
Servei d'atenció integral.
Adreçat a persones amb risc d'exclusió social.
Oferir una resposta integral a la COVID-19 en totes
les àrees d'actuació: Socors, Inclusió Social,
Ocupació, Salut, Educació i Medi Ambient.

607
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743

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

MITJANTS DE
COMUNICACIÓ

MITJANTS
DIGITALS

25

18

DADES D'INTERES
ACTES
SOLIDARIS

6

GRAN
RECAPTE

30.000
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DADES DE CONTACTE
Si vols contactar en algun dels Serveis de Creu Roja Tortosa,
pots trobar-nos:

Assemblea local - Llar d'Infants
C/ Ramon Berenguer IV, 34

977 444 444

Àrea social
C/ Ramon Berenguer IV, 34

977 444 444

Centre de Reconeixement Mèdic
Av. Catalunya, 82

977 588 084 - 977 444 444

www.crtortosa.com

tortosa@creuroja.org
https://www.facebook.com/creuroja.tortosa
https://www.instagram.com/creuroja.tortosa/?hl=es

