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COL·LABORA AMB NOSALTRES

Col·labora econòmicament ingressant
un donatiu a: ES95 2100 3039 48 2200368426
Fes-te voluntari, contactar amb:
casasolaz@fillescaritatfundacio.org
Per a qualsevol altra col·laboració, contactar amb:
casasolaz@fillescaritatfundacio.org
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Acollim, fem vincle,
acompanyem persones.

QUI SOM

Som un centre residencial d’acció educativa
format per dues llars. La presència de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül a la casa s’inicià l’any 1957, i es convertí en
CRAE l’any1994. Des de llavors fins el dia d’avui
hem estat oferint un servei continuat les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any. 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.

“Som observats com
els miralls, allò que veig em
guia.”

QUÈ FEM

D’una banda, oferir aquests infants i adolescents
un medi familiar alternatiu a l’inexistent o
deteriorat d’origen, un model educatiu centrat en
l’atenció personalitzada i participada. De l’altra,
com educadors i educadores, treballem per tal
què els infants i joves siguin protagonistes de les
seves vides i així poder obrir camins d’esperança
creant vincles per acompanyar-los en aquest difícil
moment del seu procés vital.

A QUI ATENEM

El nostre CRAE acull a infants i joves tutelats per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, des dels 2 als 18 anys.
Aquests infants i adolescents han estat separats
de les seves famílies per negligència greu,
abandó o per altres motius de desemparament.
Són experiències traumàtiques que provoquen
en els infants i adolescents sentiments de culpa i
dependència.

És important ajudar-los a entendre que la situació
difícil, per la qual estan passant, podria haver
arribat a qualsevol altre noi o noia, i que l’ingrés al
nostre Centre no ha estat una conseqüència de
les seves accions.

“Arriben trencats, desolats,
impotents. És necessari
recuperar la infància. Els
acompanyem, i els donem
seguretat per cèixer.”

“Aunque nos
enfademos y tengamos
piques, tengo muy claro
que somos una familia.
Cuando sea mayor
quiero que mis hijos
sepan de verdad qué es
un Centro...”

