


A dia d’avui, la crisi sanitària global de la Covid-19 encara segueix impactant

durament en les persones que ja estaven en exclusió social.

A Càritas volem seguir estant a prop de tots aquells que pateixen les

conseqüències d’aquesta pandèmia, i un dels efectes més greus que ens trobem és

la crisi de l’habitatge, que provoca que moltes persones i famílies amb nens no

puguin accedir a un habitatge, un dret indispensable per a tenir una vida digna.

A més a més, moltes d’elles es veuen abocades a llogar una habitació on viuen tots

els membres de la família, una situació que provoca estrès i dificultats de

convivència ja que han de compartir cuina, menjador i lavabo amb torns horaris

per fer-ne ús i amb persones desconegudes. Aquesta és la situació en la qual viuen

el 40 % de les famílies que atenem.

Conscients d’aquesta situació d’emergència, molt present en el nostre dia a dia,

hem creat la Campanya SOS: Fons de rescat, per garantir que les persones

que no disposen de recursos puguin tenir un lloc on viure.

La situació actual



L’impacte de la crisi de la COVID-19 a les llars ateses per Càritas



Testimoni de la crisi de l’habitatge



Gràcies al seu donatiu de 3.000€
podrem assegurar l’allotjament a
una família durant 8 mesos i mig.

El seu gest solidari millorarà 
les seves vides.

L’ajuda que obre la porta a l’esperança



Sap el que és viure en 10 metres quadrats? 

https://www.youtube.com/watch?v=LO2qk3s0ds8

https://www.youtube.com/watch?v=LO2qk3s0ds8
https://www.youtube.com/watch?v=LO2qk3s0ds8


Els ODS que assolim junts

La seva col·laboració ens ajuda a avançar en 
el camí cap a l’assoliment de 3 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, a través 
dels quals volem incidir directament en la 
qualitat de vida de les persones en situació 
de vulnerabilitat.

Els ODS que 
assolim junts

1.Fi de la pobresa, 

3. Salut i benestar    

10.Reducció de les desigualtats




