Com puc col·laborar?
Ens agradaria molt que t’impliquessis com
una Empresa amb cor.
T’expliquem com:

Facilitant la incorporació al mercat
laboral de les persones ateses a
Càritas.
Realitzant una donació en espècie.
Realitzant una prestació de serveis
gratuïta.
Fent un donatiu econòmic per ajudar
als projectes de Càritas.
Fent que la teva empresa es faci sòcia.
Realitzant accions d’euro solidari,
teaming, reptes solidaris, patrocinis,
organització d’events, etc.
Promocionant el voluntariat corporatiu.
Oferint formació específica a persones
ateses a Càritas, voluntàries o
assalariades.

Vols ser
una Empresa

amb cor ?

Si vols col·laborar contacta amb nosaltres:
T. 93 944 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
Col·laborant amb
Entitats amb cor de Càritas
no tan sols transmets valors
als treballadors, sinó també
a clients, proveïdors i la
societat en general.

Via Laietana, 5 - 08003 Barcelona
www.caritas.barcelona
@caritasbcn caritasbarcelona

EMPRESES AMB COR

Qui som?
Càritas és una entitat sense ànim de lucre de
l’Església catòlica.
La nostra missió és ajudar a persones vulnerables a sortir
de la situació de patiment en la qual estan atrapades
i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i
segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida.
Creiem en les capacitats de tothom.

Uneix-te a
Empreses amb cor!
Les entitats socials necessiten els
seus socis i donants per poder portar
a terme la seva tasca diària. Sense
aquests “àngels”, l’ajuda a l’altre no seria
possible.

Tenim tres objectius:
Promoure, orientar i coordinar l’acció social.
Sensibilitzar la societat.
Denunciar situacions d’injustícia social.

Però, per què aportar diners a causes
socials? Us donem deu raons per
sumar-vos al nostre compromís:
Per valors.
Perquè la unió fa la força.
Per denunciar.
Per sentir que també està a
les vostres mans.
Pels beneficis fiscals.
Per professionalitat.
Per justícia social.
Per educar en valors.

Entitats amb cor
Ets una entitat i t’agradaria unir-te
a un projecte solidari?
A Càritas establim relacions amb
entitats que ens acompanyen a
aconseguir els nostres objectius
principals com sensibilitzar i
integrar les entitats en els nostres
projectes socials aconseguint un
impacte social transformador.
Implica’t i sigues una
Entitat amb cor!

Ets una empresa i t’agradaria
unir-te a un projecte solidari?
Et convidem a formar part de l’excel·lència social
i a participar d’un treball conjunt que et permetrà
implicar-te en un compromís de canvi amb la societat.

Perquè amb vosaltres
és possible però sense
vosaltres és impossible!
Per cada euro que aporteu el
transformem en 2,7 euros de
valor social.

