No cal dir que Càritas te un llarg recorregut d’ajuts als més necessitats. Càritas Interparroquial té uns
projectes en marxa con són
• els acolliments de totes les persones amb alguna necessitat que es fa tots els dimarts no festius
al “Casal Parroquial” al Carrer del Riu,55-57, a on se’ls escolta, atén i tots els seus neguits es
passen a l’assistent social de Càritas que busca la millor solució. També en visita concertada.
• També està en marxa el “servei de mediació per l’habitatge de Càritas”, també el mateix dia i
lloc.
• Col·laborem activament en el banc dels aliments “El Rebost”
• Tenim el Reforç escolar, l’acompanyament a persones grans, el Rober a la Parròquia Sant
Antoni, orientació laboral, servei a menjadors socials a BCN, etc.
No oblidem en aquest camí als socis i col·laboradors, i molt especialment a totes les parròquies de Sant
Vicenç que fan possible el poder atendre a tanta gent i fer-ho cada vegada amb més respecte i dignitat
Per contactar amb nosaltres: caritassvh@gmail.com o cada dimarts de 11 a 13 al Casal Parroquial al
despatx de Càritas (Carrer del riu,56 al Telf. 936769892

AJUDAN’S A AJUDAR! Podeu fer donatius o aportacions a La Caixa (ES86 2100 0142 89 0200480554)
Indicant nom i cognoms i el DNI
Important DESGRAVACIONS
Els donatius i quotes de socis de persones físiques a Càritas, els primers 150€ anyals, desgraven un 75%.
El que passi de 150€ un 30% i si es fan més de 3 anys a la mateixa entitat del 30% passa al 35%. Les
empreses desgraven un 35%.
___________________________________________________________________________
AJUDAN’S A AJUDAR! BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ COM A SOCI
Nom i cognoms______________________________________________________________
Adreça_____________________________________________________________________
Població________________________________________________codi postal___________
DNI/NIF________________________________telèfons______________________________
DESITJO SER SOCI DE CARITAS INTERPARROQUIAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS
La meva col·laboració serà de _________€ mensual
trimestral
semestral
anyal
Dades de domiciliació bancària:
Titular___________________________________________DNI________________________
Nom de l’entitat______________________________________________________________
Número:
ES____ _______ _______ ____ _________________
(podeu lliurar aquesta butlleta a la vostra parròquia o a Càritas (Carrer del Riu,55-57) o enviar-la per
Email a caritassvh@gmail.com
Signatura_________________________________________
Vull rebre informació de Càritas de Sant Feliu de Llobregat: per correu postal

per mail

Les dades facilitades seran incloses a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat amb la
finalitat de portar a terme la gestió de socis i donants, fer possible el desenvolupament dels nostres programes
socials i estadístiques, així com per enviar-li informació sobre les nostres activitats. Les seves dades només es
comunicaran a l’Agència Tributària per a l’exercici legítim de les seves competències. Pot exercir el seu dret d’accés,
rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-nos un escrit, acompanyant còpia del seu DNI,NIE o Passaport al
c/Armenteres,35 08980 Sant Feliu de Llobregat

