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COL·LABORA AMB NOSALTRES

Col·labora econòmicament ingressant un
donatiu a: ES92 2100 0484 71 0200072998
Fes-te voluntari, contacta amb:
caritatcrae@fillescaritatfundacio.org
Per a qualsevol altra col·laboració, contactar
amb: caritatcrae@fillescaritatfundacio.org

CRAE La Caritat
Plaça Lledoners nº3, 17004, Girona
Tel. 97 220 17 40 Mòb. 656 934 252
caritatcrae@fillescaritatfundacio.org
www.fillescaritatfundacio.org

Acollim, fem vincle,
acompanyem persones.

QUI SOM

QUÈ FEM

Ens adrecem a infants i joves per tal de proporcionar-los una intervenció orientada al seu desenvo-

lupament integral. Volem facilitar la seva maduració personal i social en un ambient educatiu amb
valors, que permetin la màxima autonomia.
La presència de les Filles de la Caritat a Girona ha
evolucionat durant els anys, han col·laborat en
diferents àmbits com l’hospitalari, el de gent gran, o el
d’infància.
De fet, la infància en situació d’abandó ha estat una
de les realitats a les quals des d’un principi es va voler
donar resposta. És per això que es van iniciar diversos
projectes com una escola mixta per a nens i joves
immigrants, un servei per atendre mares solteres, el
CRAE Marillac, i més tard el CRAE La Caritat (any
1991), i el Pis Assistit Güell (any 2006).

Per fer-ho, disposem d’una llar per a infants i joves
(dels 9 als 18 anys) d’un pis d’autonomia per a
majors d’edat (dels 18 als 21 anys). El nostre
equip professional els acompanya en la seva
escolarització, el la realització d’activitats esportives, de lleure, formatives i de capacitació laboral,
i en les visites d’atenció sanitària. Tant la llar com
el pis d’autonomia funcionen com a unitats
familiars.

A QUI ATENEM

Atenem infants i joves en règim de guarda o
tutela de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència. Són infants i joves que
necessiten cobrir les seves necessitats bàsiques
donat que el seu entorn familiar i social es troba
en una situació de pobresa i vulnerabilitat.
D’altra banda, també acompanyem noies majors
d’edat, entre 18 i 21 anys, que hagin estat
tutelades per la Generalitat de Catalunya. Se’ls
ofereix un habitatge, el suport i l’acompanyament
d’un equip professional perquè puguin emprendre el seu projecte de vida de forma autònoma.

La nostra acció està fonamentada en la justícia social i
centrada en l’acollida, l’acompanyament en el procés
de millora, i la promoció personal cap a l’autonomia i
la realització del projecte de vida de les persones que
atenem.
“He après que la resiliència
en infants és una gran realitat, i al costat
d’ells m’he fet millor persona.”

“Tot un
futur per
començar.”

“Somriurem
encara que tot
falli.”

