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COL·LABORA AMB NOSALTRES

Col·labora econòmicament ingressant
un donatiu a: ES35 2100 3039 4222 0036 8539
Fes-te voluntari, contacta amb:
complexmaricel@fillescaritatfundacio.org
Per a qualsevol altra col·laboració, contactar
amb: complexmaricel@fillescaritatfundacio.org
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Acollim, fem vincle,
acompanyem persones.

QUI SOM

Des de 1927 fins a l’actualitat, l’empremta de les Filles
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül ha estat present
en la vila d’Arenys de Mar i amb ella el seu compromís
d’ajuda i promoció social de la infància més necessitada procedent del nostre entorn. Adaptant-nos a nous
temps i noves necessitats, hem passat de l’antic
orfenat Vilardell a un model de centre residencial,
format per quatre llars unifamiliars, que acullen a 30
infants i adolescents, tutelats per la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a qui les seves
famílies no poden o no estan capacitades per atendre.

“Amb amor i perseverança,
dibuixem nous horitzons
d’esperança.”

QUÈ FEM

La nostra principal missió és la de garantir la protecció
efectiva dels infants i adolescents acollits, de manera
que l’organització de les quatre llars intenten reproduir
el màxim possible les condicions de vida d’una família,
des d’un tracte afectiu i una vida quotidiana personalitzada. La nostra tasca va dirigida a la realització d’un
projecte educatiu individualitzat per a cada noi i noia,
que garanteixi la seva promoció integral cap a la plena
autonomia mentre aquest romangui en el centre i no
pugui retornar amb la seva família o accedir a un altre
recurs, procurant que la seva vida es desenvolupi el
més semblant a com ho faria en un entorn familiar
qualsevol noi o noia de la seva edat, potenciant al
màxim els espais personals i convivencials.

“El que més
m’agrada de
Maricel és que
som com una
gran família.”.

A QUI ATENEM

L’acolliment residencial és una mesura de protecció
destinada a aquells infants i adolescents que no
poden viure amb les seves famílies, proporcionant-los
un lloc de residència que compleixi l’objectiu d’una
satisfacció adequada de les seves necessitats (físiques,
psicològiques, socials, educatives i de salut), en una llar
familiar i amb l’atenció d’un equip de professionals
qualificats les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any,
format per educadors socials, integradors, personal de
neteja i de manteniment. Tot això, amb el suport de la
comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül que resideix en el mateix complex.
El sòlid arrelament de les germanes amb el poble
d’Arenys de Mar, ens ha permès integrar-nos amb
harmonia en la vida dels vilatans i vilatanes, que ens
reconeixen i col·laboren, d’una manera o altra, en
l’educació i la integració dels nostres nois i noies.

“Em sento bé aquí, he
fet nous amics i tinc al
meu costat persones
que m’estimen i
s’interessen per mi.”

