Una aliança amb la CCA(R)

mecenatge i responsabilitat social
Oferint respostes: una inversió pel desenvolupament social sostenible

“No hi ha empreses d’èxit en societats fracassades”
(World Business Council for Sustainable Development)

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, una entitat compromesa
amb les persones refugiades.
empreses i organitzacions que
comparteixen la nostra filosofia,
sumant esforços i contribuint al
sosteniment de la nostra tasca
social. Una tasca indispensable
i necessària per a les persones
refugiades i immigrades que arriben
a casa nostra.

Des de la seva fundació l’any 2004,
la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat està compromesa amb les
persones refugiades i immigrants.
En aquest període de temps hem
brindat protecció, assessorament
i suport social a milers de víctimes
que fugien de conflictes bèl·lics,
de neteges ètniques i de tot tipus
de formes de persecució, i hem
defensat els drets humans, en
particular el dret d’asil.
Durant tot aquest recorregut, la
CCA(R) també ha treballat per
establir sinèrgies de col·laboració
amb el sector comercial i empresarial
del territori, llaços que ens han
permès
treballar
conjuntament
aspectes més socials i solidaris en
l’àmbit empresarial.
Valorem la Responsabilitat Social
Empresarial (RSE) com un dels eixos
de treball prioritaris i fonamentals.
Per això, treballem per compartir i
aportar valor social a totes aquelles

Creiem que col·laborar amb entitats
no governamentals com la nostra,
pot generar un fort enriquiment
social a les empreses, promoure la
solidaritat tant externa com interna,
provocar una millora en la imatge
corporativa i generar un valor afegit i
diferenciador enfront del seu sector
de treball i de la societat en general.
Ara és més necessari que mai
dedicar recursos tant a l’atenció
social com a la promoció de la
convivència i al combat contra la
xenofòbia.
Hem de conèixer els nous reptes
i enfrontar-nos-hi. Per això us
convidem a col·laborar amb la
CCA(R) en el suport de les iniciatives
d’acció social, en la defensa del
dret d’asil, en la protecció de les
persones refugiades i immigrants,
que no poden seguir essent els
eterns oblidats.
MIGUEL PAJARES

President de la CCA(R)

CCA(R),
MÉS NECESSÀRIA
QUE MAI

CONEIX-NOS
“Valorem la Responsabilitat Social Empresarial com un dels eixos
de treball prioritaris i fonamentals. Col·laborar en la defensa de
les persones refugiades i en el dret d’asil genera valor social a les
empreses i ens enriqueix com a organització”

Compromís en la defensa de les persones refugiades
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Qui som:

Valors:

La Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat CCA(R) és una organització
no governamental creada l’any 2004.

Està inspirada en el respecte i el
compromís per valors com la justícia,
la solidaritat, la llibertat, la igualtat, la
independència, el compromís ètic, la
pluralitat i la transparència.

És una entitat associada a la Comissió
Espanyola d’Ajuda al Refugiat CEA(R),
fundada en 1979 per a la defensa i
promoció integral de les persones
refugiades i necessitades de protecció
internacional.
La CCA(R) es defineix com una
organització
d’acció
voluntària,
humanitària, independent i plural.
Neix amb la idea d’apropar i garantir a
Catalunya els mandats internacionals,
protegir a les persones que sol·liciten
asil i vetllar per la correcta aplicació
de la Convenció de Ginebra de 1951
i d’altres normes internacionals
i nacionals de protecció de les
persones refugiades i desplaçades.
Així mateix, assumim la defensa dels
drets de les persones immigrants.

La nostra missió:
La defensa i promoció dels drets
humans, en especial la del dret d’asil,
i el desenvolupament integral de les
persones refugiades i immigrants.
Forma jurídica:
La CCA(R) és una associació sense
ànim de lucre, inscrita en el Registre
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat
de Catalunya amb el número 29.379;
al Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials del Departament
de Benestar Social i Família, en la
Secció de Serveis de Suport com a
Serveis Socials per a Refugiats amb el
número S06885; i inscrita en la Secció
d’Entitats Privades d’Iniciativa Social,
amb el número de registre E04301.

Treball local amb vocació global

La CCA(R) és una organització
catalana amb vocació global que amb
l’acció conjunta amb CEA(R) abasta el
conjunt de l’Estat espanyol.
Les nostres accions tenen impacte a
nivell estatal i internacional. La nostra
actuació es projecta a tots els llocs
del món on hi ha vulneracions dels
drets humans que empenyen a les
persones a fugir de casa seva a la
recerca de protecció internacional.
Presència territorial. Estem a ...
L’àmbit d’actuació de la CCA(R)
és Catalunya. Disposa de seu a
Barcelona i d’oficines a Sabadell on
es troben els pisos d’acollida temporal
per a sol·licitants d’asil.
La CEA(R) manté també presència
territorial a Andalusia, Ceuta i Melilla,
les Canàries, Madrid, el País Basc i el
País Valencià.

	
  

Oficina
Centre d’acollida

	
  

D’altra banda, i amb l’objectiu de
comprometre amb el dret d’asil a
diferents ajuntaments catalans, la
CCA(R) gestiona des de l’any 2011
el projecte “Xarxa de Municipis
Acollidors i Solidaris amb les
Persones Refugiades”. Es duen a
terme diferents activitats d’educació
pel desenvolupament i d’incidència
política i social en diferents municipis
catalans.
La presència de la CCA(R) amb
aquest projecte es materialitza en la
coordinació amb els ajuntaments i les
entitats dels municipis, perquè tant la
ciutadania com els seus representants
polítics
comprenguin les causes
que generen un desplaçament
forçós. Forma part de la Xarxa de
Municipis Acollidors i Solidaris amb
les Persones Refugiades: Barcelona,
Girona, Tarragona, Lleida, Sant
Boi del Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Sabadell, Terrassa,
Centelles, El Prat del Llobregat i Sant
Vicenç dels Horts, entre d’altres,
ja que és una xarxa en continua
ampliació.

Transnacionalitat i cooperació

La CCA(R) participa activament en xarxes i plataformes locals amb impacte
transnacional. La participació de la CCA(R) a nivell nacional i internacional és
a través de la seva associació amb la CEA(R), fet que li proporciona una visió
àmplia i contrastada, i un millor coneixement de les demandes emergents i
de les noves respostes socials.
La CCA(R) a Europa
La CCA(R) disposa de programes amb
finançament de la Comissió Europea
destinats a persones víctimes de tortura.
Així mateix, participa en programes del
Fons Social Europeu (FSE) i en programes
del Fons Europeu per als Refugiats (FER)
a través de la seva vinculació amb la
CEA(R).
Des de la CCA(R), existeix la voluntat de
continuar enfortint les nostres xarxes i
d’incorporar a les nostres activitats una
visió europea i transnacional.

Participació a la Xarxa :
Internacional
•
•
•
•
•
•

ECRE (European Council for
Refugees and Exiles).
EAPN (Xarxa Europea contra la
pobresa i la Exclusió Social)
Migreurop (xarxa biregional
Europa-Àfrica)
Justícia Sin Fronteras para los
Migrantes (xarxa biregional
Europa – Àfrica Occidental)
Foro Social Mundial de
las Migraciones (Comitè
Internacional)
EASO (Oficina Europea de
Suport a l’Asil)

Autonòmica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xarxa Laboral del Raval
Xarxa Inserció Sociolaboral
Barcelona
Barcelona Activa
Plataforma per la Llengua
Coordinadora per la Llengua
Xarxa Barcelona Anti-Rumors
Xarxa d’Entitats Socials
d’Assessorament Jurídic a
Estrangers
Xarxa Catalana contra la Trata
Servei Ciutadà d’Acollida a
l’Immigrant de Sabadell
Xarxa Habitatge d’Inclusió
Plataforma 2015
Federació Catalana Voluntariat Social
Confederació Catalana per
la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament.
Amb Palestina al Cor
Estatal

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de ONG de Acción Social
Plataforma para la Promoción
del Voluntariado en España
Plataforma 2015 y más
Federación de Asociaciones de
Defensa y de Promoción de los
Derechos Humanos
Migreurop (sección española)
Justicia por Colombia
Grupo ONG de Palestina

Desenvolupament integral, drets humans i inclusió social

Pel desenvolupament integral de més de 16.000 persones ateses a
Catalunya i més de 200.000 a l’Estat espanyol
Segons la Convenció de Ginebra, una persona refugiada és aquella que té
fonamentats temors de ser perseguida per motius ètnics, religiosos, de gènere,
d’orientació sexual, de nacionalitat, per pertànyer a un determinat grup social
o per opinions polítiques, es trobi fora del país del qual té la nacionalitat, i no
pugui o no vulgui, a causa d’aquests temors, acollir-se a la protecció d’aquest.
Els nostres objectius són la defensa del dret d’asil i dels drets de les persones
refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos
d’inclusió social a Catalunya mitjançant dos eixos de treball: la atenció directa i
la incidència política i social.

PROGRAMES D’ATENCIÓ DIRECTA

Servei de primera acollida
Informació i orientació a la població
nouvinguda del nou entorn social,
jurídic, laboral i lingüístic.
Servei jurídic
Assessorament i tramitació en
matèria d’asil a persones sol·licitants
de protecció internacional, apàtrides i
refugiats.

PROGRAMES D’INCIDÈNCIA
POLÍTICA I SOCIAL

Incidència política i social
Difusió i denúncia de les situacions
d’indefensió i/o violació del dret
d’asil i dels drets de les persones
refugiades i immigrants i promoció
de la participació i sensibilització de
la ciutadania i dels agents socials.

Programes socials
Gestió de pisos d’acollida temporal
i prestacions econòmiques per a
sol·licitants de protecció internacional
i refugiats.

Oci i participació social
Promoció de la participació social
del nostre col·lectiu d’atenció i
realització d’activitats
lúdiques
que millorin els coneixements de la
llengua catalana i de l’entorn.

Servei de formació i ocupació
Implantació d’accions encaminades
a afavorir la inserció al mercat laboral
mitjançant el disseny d’itineraris
personalitzats, sessions grupals
de recerca activa d’ocupació i
intermediació amb les empreses.

Promoció del voluntariat
Construcció d’una societat participativa
i sensibilitzada amb els drets humans
mitjançant la implicació de persones
voluntàries en els diferents programes i
serveis que desenvolupem.

L.V. (identitat protegida)
“L’orientació sexual i la identitat de gènere són aspectes essencials del
nostre ésser i considero que mai han de donar lloc a la discriminació o a
l’abús. I, creieu-me, jo no portava cap tipus de senyalització per indicar la
meva sexualitat, no tenia ni tan sols arracades. Crec que l’única cosa que
potser em podia destacar d’altres nois era el fet que em vestia bé, però
només això”.
La primera agressió per ser gai va
ser al maig 1996 al Kazakhstan, quan
tenia disset anys. Just havia acabat
l’institut i estava preparant-me pels
exàmens de selectivitat. Un grup
d’homes desconeguts van començar
a pegar-me al cap amb un pal de
metall al centre de la meva ciutat. La
policia va obrir una investigació i em
van començar a preguntar a qui devia
diners. Quan els vaig explicar que no
tenia deutes, van proclamar que al
nostre país la gent no rep pallisses per
res i em van intimidar perquè retirés la
denúncia.
Després de recuperar-me vaig sortir
de l’hospital amb cicatrius enormes al
cap. Només dues setmanes després
vaig rebre una altra pallissa i vaig
tornar a ser hospitalitzat. Al 2006, em
vaig traslladar a la capital, i em vaig
haver d’enfrontar cada dia a diferents
formes de discriminació.
Jo gairebé no sortia de casa. Alguns
nois sortien de la discoteca, agafaven
un taxi i desapareixien. Una cosa
semblant també passava en el camp
de l’activisme i l’organització de la
comunitat LGBT. Pel temor fonamentat
en les meves experiències prèvies no
vaig participar en res. Malgrat la meva
prudència em van tornar a agredir al

2008. Vaig decidir anar-me’n a l’Estat
espanyol. L’advocada de la CCAR
em va explicar el procediment per
demanar la protecció internacional.
Estava espantat per la incertesa que
m’envoltava. No tenia res aquí i no
podia tornar al meu país.
Després de demanar l’asil vaig
obtenir una plaça d’acollida en el
pisos que té la CCA(R) a Sabadell.
L’assessorament i el suport des del
servei de formació i ocupació de la
CCA(R) també ha estat fonamental
per trobar feina. Sóc enginyer químic
però com que és tan difícil convalidar
el meu diploma aquí, he fet pràctiques
de dependent en una perfumeria i en
una perruqueria que m’han permès
després trobar treball.

Actualment, el més important
és que puc viure sense
por. No he d’amagar res, i
puc viure com una persona
normal, ara tinc parella. En
altres paraules, tinc una
vida corrent. En el futur em
veig arrelat, cursant estudis
universitaris i creant una
família a Barcelona.

Voluntariat: una ciutadania compromesa

Pensem diferent: Actuem!

Des dels inicis de l’entitat, més de 300
persones han estat voluntàries de la
CCA(R).
Actualment un total de 81 persones
voluntàries col·laboren amb la CCA(R).
El seu treball és imprescindible per
a la inclusió social i la defensa dels
drets de les persones refugiades i
immigrants.
La CCA(R) està present a les xarxes
de voluntariat més importants de
Catalunya com la FEVOCAM, la
Federació Catalana de Voluntariat
Social i la Fundación Hazloposible
El marc ètic de l’acció del voluntariat
a la nostra organització és el Codi
Ètic de les entitats pertanyents a la
Plataforma del Voluntariat d’Espanya.
Els nostres voluntaris i voluntàries
ofereixen als altres el millor d’ells
mateixos i tenen la ferma convicció
que és possible construir un món obert

“Col·laborar amb la CCA(R)
em permet aportar un petit
gest a la defensa d’un dret
tan fonamental com és el
d’asil. Significa contribuir a
una tasca tan elemental com,
per desgràcia, necessària:
la de lluitar perquè totes
les persones tinguin els
mateixos drets en un mateix
territori”, explica Rebeca,
voluntària de la CCA(R).
i solidari, on tothom pugui contribuir
al benestar i al desenvolupament
comú de les persones i conviure amb
dignitat i pau.
Comparteixen la sensibilitat contra
totes les formes de discriminació
i contra la
persecució de les
persones per motius de raça,
religió, nacionalitat, pertinença a un
determinat grup social i opinions
polítiques. Es comprometen en un
projecte de continuïtat, a realitzar
unes accions no remunerades, durant
unes hores o moments determinats,
mitjançant la Carta del voluntariat de
la CEA(R).
Si vols col·laborar com a
voluntari/ària, APROPA’T i participa
en la transformació de la societat
per un món més just.

K.I. (identitat protegida)
“Encara que Ghana sembla estar gaudint d’un cert nivell de pau, aquesta
pau relativa no es posa de manifest en totes la regions i continua la
violència, les intimidacions, el vandalisme, la marginació econòmica i
ètnica. El meu cas no és un cas aïllat, molts dels activistes de l’oposició
vam haver de fugir perquè perillaven les nostres vides.

Em vaig llicenciar com a enginyer
agrònom a Ghana i vaig completar els
meus estudis en desenvolupament
comunitari i tecnologies de la informació.
Vaig adquirir una dilatada experiència
professional com a educador social,
col·laborant en diversos programes
de
desenvolupament
comunitari
amb joves i dones, i de formació en
noves tecnologies en associacions de
cooperació.

d’uns amics fins a trobar un treball
d’elaboració de productes ecològics
en una masia.

El 2004 vaig formar part de les joventuts
actives del partit governant a Ghana i
el 2006 vaig ser nomenat Coordinador
Nacional de les Joventuts. Després
de les eleccions generals del 2008, el
meu partit va perdre les eleccions, i va
passar a l’oposició.

En la meva trajectòria laboral s’han
presentat algunes dificultats, però
gràcies al suport de la CCA(R) he
aconseguit millorar la meva situació.
Després d’un conveni de pràctiques
no laborals de la CCA(R) amb una
empresa, vaig aconseguir un contracte.
Ara sóc especialista en l’elaboració de
productes de fleca ecològica.

Tant en campanya electoral com
després, vaig ser víctima de constants
atacs i represàlies. Recordo un viatge
en solitari, quan un grup de persones
em colpejaren i despullaren de les
meves pertinences. Vaig pensar que
les agressions no cessarien. Van ser
moments decisius, em trobava a pocs
quilòmetres de Togo i vaig decidir
creuar la frontera. Mai més tornaria a
veure la meva dona i la meva filla.
Vaig aconseguir el visat. El 2009 em
trobava ja a l’Estat espanyol. Els
primers mesos vaig estar allotjat a casa

Al desembre vaig sol·licitar asil amb
una advocada de la CCA(R) i vaig
començar a residir en un pis de la
CCA(R) a Sabadell. Em vaig iniciar
en l’aprenentatge del castellà i vaig
començar a ampliar la meva xarxa
social.

Actualment em sento feliç,
tinc un treball que em plau.
Seria possible la meva tornada
a Ghana si governés el meu
partit. Però, de no ser així, el
meu somni es materialitzaria
a Barcelona, si em reunís amb
la meva dona i la meva filla,
que no veig des de fa 5 anys,
i per descomptat, creant el
meu propi negoci.

Voluntariat i Xarxes Socials

Pel que fa a la nostra acció amb el
voluntariat, destaquem un programa
específic que compta amb la
col·laboració de l’Obra Social de la
Fundació La Caixa; “Voluntariat i
Xarxes Socials”, que es posà en
marxa durant el mes de novembre de
2012.
El programa vincula a voluntaris
i voluntàries “sèniors”, és a dir,
persones, empreses o agrupacions
que pel seu bagatge empresarial,
professional o formatiu, col·laboren
en la integració laboral dels nostres
usuaris i usuàries. Realitzen activitats
principalment
d’intermediació
amb
empreses i formatives per a desenvolupar
les capacitats prelaborals.
Amb aquesta iniciativa volem apropar
el sector comercial i empresarial del
territori a les necessitats del nostre
col·lectiu d’atenció i establir sinèrgies
de col·laboració que ens ajudin a
impulsar la seva integració en el
mercat laboral.

Convenis amb patronals,
empreses i organitzacions
d’alta representativitat
econòmica, política i
social en el territori.
Més de 30 persones voluntàries
de diferents sectors de l’àmbit
comercial i empresarial estan
col·laborant activament.

Ens dirigim a:
•

•

•
•

Empreses i organitzacions que
volen dur a terme accions de
voluntariat corporatiu.
Agrupacions empresarials que
volen impulsar el voluntariat social
a les seves empreses associades.
Empresaris/es o treballadors/es
amb ganes de participar.
Persones pre-jubilades i jubilades
que volen compartir la seva
experiència professional.

El programa ha estat reconegut

com un dels models de bones
pràctiques 2013 en la formació i
sensibilització territorial per la “Red
Ariadna”

COL·LABORA
“La Responsabilitat Social Empresarial s’ha convertit en una de les
eines estratègiques de major calat i futur”

Davant la crisis, solucions socialment rentables

Al 2011 les retallades dels pressupostos
públics en ajudes i convenis es va situar
entre un 30% i un 40%.
“Siguin
conscients
que,
en
les
circumstàncies actuals, milions de persones
en aquest país podrien quedar-se en el
més absolut desemparament si les ONG no
reben el suport necessari per poder seguir
donant servei i desenvolupant programes“.
(Plataforma del Tercer Sector)

El moment singular que vivim està
provocant un fortíssim impacte en els
sistemes de protecció social públics,
privats i d’iniciativa social, posant en
perill la seva pròpia viabilitat i
sostenibilitat. L’Estat espanyol és un
dels països que millor intervenció
social fa i, per això, ha estat necessari
conformar un sector d’organitzacions
socials sòlides i professionalitzades.
La crisi té implicacions que van
més enllà de les conseqüències
econòmiques. Posa en una difícil
situació difícil tot allò aconseguit
després de tres dècades de millores en
l’acció social: el progressiu procés de
professionalització, l’enfortiment de
les organitzacions, de la credibilitat i
de la confiança social, l’aprofundiment
en la transparència i en la qualitat,
la transició de l’assistencialisme a
la promoció social i a la integració,
la capacitació i formació de
professionals i la generació de capital
humà, planificació estratègica, creació
de xarxes i presència internacional.

La crisi econòmica està propiciant
un augment de la solidaritat entre la
ciutadania. En el que va d’any, la Plataforma
del Voluntariat d’Espanya ha detectat un
increment dal voltant d’un 20% en el nombre
de persones que col · laboren en l’acció
social: moltes d’elles es troben en situació
d’atur o són majors de 65 anys.
“Estan començant a desaparèixer ONG, a
falta d’estudis, les primeres estimacions
quantifiquen que ho faran entre un 20%
i un 30% d’aquestes”. (Informe Innovar Carreres)

LA CCA(R) MÉS NECESSÀRIA QUE
MAI

Les necessitats que atén la CCA(R)
no només no han disminuït sinó que
han augmentat. La integració de les
persones refugiades és més difícil
en un context de pitjors condicions
econòmiques: menys accessibilitat a
l’habitatge i a l’ocupació, menor oferta
formativa, desaparició de prestacions
socials claus en l’educació i la sanitat,
reducció dels serveis, desconeixement
de l’especificitat del refugi enfront de la
migració, etc.
La vulnerabilitat, la pobresa o l’exclusió
criden a la porta dels refugiats i
sol·licitants d’asil.

Aliança empresa-societat: benefici mutu

La Responsabilitat Social Empresarial
La relació entre empresa i societat
ha evolucionat des de l’intercanvi de
productes o serveis a una visió que
la identifica com un agent socialment
responsable.
La relació amb els grups socials que
actuen al voltant de l’empresa i que
provenen de la societat: treballadors,
clients, accionistes i proveïdors
són el punt en comú entre empresa
i societat. Això porta a que les
empreses identifiquin necessitats
socials i s’involucrin en elles.
La societat actual té una imatge
més positiva de les empreses que
donen suport a alguna causa social i
s’impliquen amb les ONG’s.

invertint “més” en el capital humà,
en l’entorn i en les relacions amb els
interlocutors. La Comissió Europea, en
el seu Llibre Verd de 2001, la defineix
com “La integració voluntària, per part
de les empreses, de les preocupacions
socials i mediambientals en les seves
operacions comercials i les seves
relacions amb els seus interlocutors
“[...] “La responsabilitat social de
les empreses és, essencialment, un
concepte d’acord amb el qual les
empreses decideixen voluntàriament
contribuir a l’assoliment d’una societat
millor i un medi ambient més net “.
Beneficis de la RSE
Les empreses i organitzacions
col·laboradores
de
la
CCA(R)
troben en aquesta col·laboració una
forma constructiva de demostrar
públicament el seu compromís social:
•

Això té conseqüències en els diversos
grups d’interès que se senten més
motivats a col·laborar o formar part
d’una organització que posseeix i
promou uns valors més enllà de les
seves finalitats lucratives.

•

Ser socialment responsable no
significa solament complir plenament
les obligacions jurídiques, sinó també
anar més enllà del seu compliment,

•

•

•

Reforç del prestigi de la empresa.
Vinculació de la imatge de
l’empresa amb els valors i imatge
de la CCA(R). Reconeixement
públic i difusió com a Empresa
Col·laboradora de la CCA(R).
Més possibilitats de visibilitat
i difusió de la seva imatge
corporativa.
Fidelització i augment de la
motivació dels grups d’interès:
empleats, accionistes, clients i
proveïdors.
Valor afegit i diferenciació sobre
altres empreses del sector.
Desgravació fiscal i altres
beneficis previstos en la legislació.

La nostra proposta: acció social empresarial amb la CCA(R)

Per què col·laborar amb
la CCA(R):
Som una entitat
compromesa.

transparent

i

Som una entitat amb capacitat de
gestió i d’acció, que destaca per la
qualitat, la professionalitat i el prestigi.
La nostra missió respon a objectius
definits per normes internacionals
firmades i assumides per l’Estat
espanyol.
Cada vegada som més necessaris en
un món global marcat per la mobilitat i
els fluxos en un món interdependent.

Que passaria SENSE la CCA(R)
•
•
•
•
•
•

•

Podem posar en marxa projectes
i activitats de gran abast amb fort
impacte i benefici social.

Actualment les empreses
compten entre els seus
objectius amb:

Som una entitat amb gran implantació,
visibilitat i capacitat comunicativa.
Els nostres grups d’interès són
amplis i diversos, i disposem de forts
suports socials.
La nostra imatge està unida al
consens, la professionalitat i la
reputació.
Per la nostra singularitat, que aporta
una clara diferenciació sobre altres
causes socials.

Major desprotecció i
vulnerabilitat per als refugiats i
refugiades.
Reducció dels nivells de qualitat
de l’atenció social per a la
promoció i l’atenció.
Invisibilització dels refugiats.
Pèrdua de recursos socials, de
capital social i humà del Tercer
Sector.
Pèrdua d’una organització
consolidada i amb reconegut
prestigi.
Reducció del posicionament de
Catalunya a l’Estat espanyol i a
Europa en el sector d’intervenció
d’asil i refugi.
Tancament de la principal i
gairebé única entitat catalana
i espanyola dedicada en
exclusivitat al refugi i asil.

•
•
•
•
•
•
•

La diferenciació de la seva marca
amb l’associació a organitzacions
amb prestigi.
L’exploració de noves formes de
comunicació.
La satisfacció i fidelització d’un client
preocupat pel desenvolupament
social.
La responsabilitat social corporativa.
La responsabilitat mediambiental.
El compartir valors amb treballadors,
clients i proveïdors.

Millorant la seva imatge corporativa i reputació

El mecenatge
Empresa donant
La tendència actual de les activitats
de patrocini i mecenatge cada cop
té un major component de diàleg i
compromís amb els “stakeholders”.
Augmenten els patrocinis
en
diverses
direccions,
vinculant
programes d’acció social amb
altres tipus d’activitats.
La col·laboració amb la CCA(R)
possibilita la
relació dels grups
d’interès de tots dos. Cal destacar,
les excel·lents relacions que manté la
CCA(R) amb agents clau: el Govern

Català i de l’Estat espanyol amb
els que desenvolupa programes
estratègics
de
refugi,
altres
administracions públiques, partits
polítics, organitzacions sindicals,
entitats
socials,
universitats,
professionals de la intervenció
social, advocats i juristes, empreses
col·laboradores de l’àrea d’ocupació i
molt diversos col· lectius de la societat
en general.
El mecenatge ha evolucionat, i ha
passat de ser la manifestació d’una
activitat filantròpica a esdevenir en
una expressió de reconeixement de la
responsabilitat social empresarial en
el desenvolupament social sostenible.

Mecenatge i col·laboració

Hi ha la possibilitat de realitzar
aportacions econòmiques regulars
o concretes tant dels fons que
l’empresa destini a aquest fi, com
mitjançant la col·laboració solidària
dels treballadors.

Altres formes
col·laboració:

El mecenatge, conjuntament amb
altres formes de col·laboració, va
més enllà de la mera aportació
econòmica, ja que el compromís
entre la CCA(R) i l’empresa no es
limitaria únicament a l’aportació
de fons, sinó que intentaria fer
partícip de la seva col·laboració
als
treballadors,
clients
i
col·laboradors.

•
•

•
•

•
•

genèriques

de

Finançament de projectes
Organització i patrocini
d’activitats
Voluntariat corporatiu
Publicitat i difusió de la CCA(R)
en els seus mitjans
Accions de sensibilització i
incidència
Cooperació des de la
Responsabilitat Social
Empresarial

Quadre de Stakeholders de la CCA(R):
Universitats
Organitzacions intergovernamentals: ACNUR, DIM, UNICEF
ONG d’Acció Social i Cooperació Internacional
Associacions i Federacions de Refugiats i Immigrants
Organitzacions Socials Europees

Generalitat de
Catalunya
Govern de l’Estat
espanyol
Unió Europea
Ajuntaments
Diputacions

	
  
CCA(R)

Socis
Treballadors de la CCA(R) i de
CEA(R)
Treballadors del Tercer
Sector i d’Acció Social
Societat civil sensibilitzada
Refugiats i estrangers
Voluntaris/àries

Proveïdors
Entitats financeres: bancs i obres socials
Empreses vinculades: mecenatge i RSE
Federacions empresarials

Contrapartides

BENEFICIS A LA FISCALITAT
La Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, té com a objectiu fomentar les
iniciatives de mecenatge i promoure la participació de la societat civil en la
defensa del patrimoni artístic de dues maneres:
•
•

Incrementat els incentius fiscals al mecenatge
Millorant la fiscalitat de les entitats sense fins lucratius

Segons aquesta llei, les empreses tenen dret a una deducció del 35% en la quota
íntegra de l’Impost de Societats, amb un límit del 10% de la base imposable,
per les quantitats satisfetes o les despeses realitzades, pels donatius monetaris
realitzats. Les persones físiques tenen dret a una deducció del 25% en la quota
de l’impost sobre la renda.
Suports de comunicació de la CCA(R)
Pàgina web de l’entitat:
www.ccar.cat
www.cear.es
Xarxes socials:
•
•
•

Facebook (Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat)
Twitter (@CCARefugi)
Youtube (CCARefugiat)

Altres suports:
No més discriminació
“Informa’t i actua”:
www.informateyactua.org
(adreçada a empreses col·laboradores
de l’àrea d’ocupació).
“Butlletí Arquíes”

(emissió trimestral)

	
  

	
  

Amb qui col·labora la CCA(R) i CEA(R)
La presència de CEA(R) a Catalunya és mitjançant la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat CCA(R), entitat que té subscrit importants acords amb empreses i
institucions catalanes.
CEA(R) treballa amb tot tipus d’empreses i institucions públiques i privades, i té una
important implantació territorial a l’Estat espanyol.

GRANS INSTITUCIONS

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

COMUNITATS AUTÒMOMES I DIPUTACIONS

	
  

	
  

	
  

AJUNTAMENTS
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

XARXES I PLATAFORMES

ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

ENTITATS FINANCERES I EMPRESES

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

A Barcelona:

A Sabadell:

Carrer Junta del Comerç, 26 baixos
08001 Barcelona
Tel. 93 301 25 39
Fax: 93 317 03 43			
			

Avda. Barberà, núm. 175
08203 Sabadell			
Tel. 93 727 29 75

Oficines de CEA(R):
Serveis Centrals
Avda. General Perón, 32 2ª dreta
28020 Madrid
Tel. 91 598 05 35

CEA(R) Canàries
Carrer Luís Antúnez, 32 baixos
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 92 829 72 11

CEA(R) Madrid
Carrer Noviciado, 5
28015 Madrid
Tel. 91 555 06 98

CEA(R) Euskadi
Carrer Cristo, 9 B 5ª planta		
48007 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 424 88 44

Avda. Juan Carlos I, 22, sector 3
28095 Getafe
Tel. 91 695 69 68			

CEA(R) Sur
Carrer Relator, 6
41001 Sevilla
Tel. 95 462 65 86

CEA(R) País Valencià			

Carrer Ollerías, 31
29012 Màlaga
Tel. 95 260 26 91

Carrer Francisco Moreno, 21 baixos
46018 València				
Tel. 96 316 24 77				
		
Carrer Colón, 21
46400 Cullera
Tel. 96 173 81 04
www.ccar.cat

www.cear.es

