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DEMÀ
Des de Càritas Diocesana de Menorca promovem un  programa de

col•laboració amb tots aquells agents econòmics i socials, l'activitat i
filosofia dels quals, coincideixen amb els nostres valors  la solidaritat, la

justícia, el respecte a la dignitat i la igualtat.

Les empreses y entitats del nostre entorn són un dels agents més
importants per al desenvolupament sostenible de la nostra societat i per a
la seva cohesió social. La Responsabilitat Social Corporativa (RSE) és una

realitat consolidada al nostre país.

Càritas Menorca aposta per aquest treball conjunt amb els diferents agents
socials que, atenent a la situació actual i dins de les seves possibilitats,

volen formar part d'aquesta xarxa solidària.



COM POTS COL·LABORAR

Per ajudar-nos a donar resposta a les persones que atenem i
acompanyem, hi ha moltíssimes possibilitats, i no totes estrictament
econòmiques.

Apadrinar un projecte o acció específica.
Fer una donació econòmica puntual o periòdica.
Difondre les accions que fa Càritas a favor de les persones més
desfavorides.
Inserir laboralment a persones acompanyades per Càritas o facilitar
pràctiques laborals a l‘empresa.
Recolzar en la formació de participants, voluntaris o professionals de
Càritas, mitjançant els propis recursos humans de l’empresa/entitat.
Aportar  voluntariat corporatiu.
Organitzar actes i accions de màrqueting amb causa o solidaris.
Donar productes o serveis.
Participar en accions logístiques puntuals.
Patrocinar l’edició de materials de difusió: sensibilització, exposicions,
publicacions gràfiques o digitals, esdeveniments culturals, lúdics, etc.
Adquirir productes elaborats pels projectes de Càritas per a regals
d’empresa. (Comerç Just)

Amb tu som, tu fas Càritas

Amb tu som, tu fas Càritas

Deixa la teva empremta!



QUINS AVANTATGES OBTINDRAS

Estalona el vostre paper com a membre dinàmic de la comunitat i
desperta l’interès de clients, proveïdors i empleats, sobre tot, si
poden participar directe o indirectament de les accions.
Reforça la vostra imatge de marca i l’impacte mediàtic, vinculant-vos
mitjançant les accions de mecenatge, patrocini o esponsorització.
Presentar-vos davant la societat, i especialment davant el vostre
públic, com una empresa o entitat responsable i socialment
compromesa.
Per part de Càritas sempre es farà menció de la col•laboració en
mitjans de comunicació i en els mitjans de difusió interna de la pròpia
entitat, web, xarxes, memòria, etc.
Ús de la nostra imatge i nom sempre previ permís.
Identificació visual de l'empresa com a “Empresa amb Cor”.
Participació i organització d’actes conjunts on es reconeguin o
promoguin aquest tipus de col•laboracions.
Beneficis fiscals, que contempla la legislació vigent, en termes de
patrocini i mecenatge.
La senzilla satisfacció que dóna saber que s’està     contribuint a fer un
món més just i digne per a tots.

Amb tu som, tu fas Càritas

35%
Donacions en

general

40%
Si durant 3 anys
seguits dones
igual o creixen

Deducció per
donatius sobre
l'impost de
societats



WWW.CARITASMENORCA.ORG

SERVEI D’ATENCIÓ AL COL•LABORADOR.

ATENEM LES VOSTRES PROPOSTES, CONSULTES O ACTUALITZACIONS QUE DESITGEU FER
SOBRE LA VOSTRA COL•LABORACIÓ.

ÀMBITS O ÀREES ON MATERIALITZAR LA VOSTRA COL•LABORACIÓ:

� ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
� FAMÍLIA, INFÀNCIA I JOVENTUT
� FORMACIÓ I ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
� PERSONES SENSE LLAR. ALLOTJAMENT DIGNE.
� MEDI AMBIENT I ECONOMIA SOLIDARIA
� MIGRACIONS I CODESENVOLUPAMENT 

Aporta el teu gra de sorra per fer entre
tots un món més just.

Ajuda’ns a ajudar.

www.caritasmenorca.org

Truca o escriu-nos i demana pel
projecte d’implantació social
                    971-361001
 implantsocial@caritasmenorca.org


