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Per primera vegada en
quatre anys no
augmenta la demanda
d'ajuda a Càritas
Durant 2014, Càritas ha seguit
avançant en la seva opció pels últims i no atesos, construint oportunitats i processos per a 2.179.958
persones a Espanya en situació de
major exclusió social.
Ha invertit 305.615.094 euros, dels
quals 222.872.318 euros (72,93%)
són
aportacions
privades
i
82.742.776 euros (27,07%) són
fons públics.
L'acció de Càritas ha estat possible amb la participació de 81.917
voluntaris i 4.504 treballadors contractats que desenvolupen la seva
activitat a través de 7.525 Càritas
Parroquials i altres centres.
El 2014 s'han multiplicat el nombre
de persones voluntàries, les empreses i institucions que decideixen donar suport i sostenir les accions de promoció dels drets i lluita
contra la pobresa i l'exclusió.
Al llarg de 2014, 81.917 persones
han participat a tot el país com a
voluntaris en els diferents centres i
projectes. L’acció del voluntariat es
complementa amb la dedicació de
les 4.504 persones contractades.
Un cop més, el 2014, s’ha comptat
amb l'empenta vital de centenars
de milers de socis i donants, i el
compromís de nombroses empreses i institucions que confien en els
valors de Càritas i als que s’ha
acompanyant en el desenvolupament de la seva responsabilitat social amb les persones més desfavorides.
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Càritas, el compromís de la defensa de la
10 Propostes davant les properes eleccions:
1. Ratificació de la Carta Social Europea.
2. Establir una política de garantia d'ingressos mínims.
3. Garantir l'accés a la salut, especialment per als col·lectius en exclusió.
4. Reforma de la Llei Hipotecària i signatura d'un pacte per l'habitatge.
5. Promoció d'una feina digna i salari just.
6. Aposta per l'economia social i solidària en la contractació pública.
7. El permís de residència no pot estar condicionat a tenir un contracte de
treball.
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dignitat de les persones

8. Garantir els drets humans també en els procediments d'expulsió.
9. una política de cooperació al desenvolupament sostenible densa, forta i
de llarg termini.
10. Que l'ajuda oficial al desenvolupament abast almenys el 0,4% en la pròxima legislatura, per després complir el compromís del 0,7%.

L'Obra Social "la Caixa" compta entre els seus estudis presentats últimament l'informe, Infància, pobresa i crisi econòmica,
de Sara Ayllón Gatnau, que analitza la situació de la infància en
el context actual. Amb la crisi econòmica, no solament és major
el nombre de nens i nenes que cauen en la pobresa -en comparació de la resta de la població- sinó que, a més, la probabilitat de romandre en aquesta situació és cinc punts percentuals
més alta entre la població infantil que entre el conjunt de la població.
Aquest estudi realitzat per la Fundació La Caixa s'uneix al compromís de l'entitat contra la pobresa infantil, ja que l'Obra Social
manté la seva campanya "cap nen sense bigoti" per a la recollida de llet. Aquesta singular campanya, presentada el passat
mes d'abril segueix recollint donatius en els portals www.lacaixa.
es/microdonativos, www.lacaixa.es, Línia Oberta, CaixaMòbil,
en tots els seus caixers, o enviant SMS amb la paraula «LLET»
al 28024. I ofereix la possibilitat d'una compra solidària en
www.granrecogidadeleche.es. o bescanviar els Punts Estrella.
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