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Més de 6.000 nens i nenes en situació de
vulnerabilitat obriran regals el dia de reis a través
de CaixaProinfància
Barcelona, 4 de gener de 2019.- Sota el lema “Cap nen sense joguina”, la
campanya de reis d’aquest any que organitza CaixaProinfància, farà possible
que més de 6.000 nens i nenes de famílies de tot Espanya en situació de
pobresa rebin una joguina. Tot gràcies a la implicació de les empleades i
empleats de CaixaBank, que han donat més de 5.400 joguines i destinat 5.000
euros a la compra de més regals.
Les joguines s’estan enviant aquests dies a entitats socials de tot l’Estat
vinculades a CaixaProinfància, per tal que els nens i nenes els recullin i el dia
de reis puguin obrir el seu regal.
El programa CaixaProinfància impulsa el desenvolupament integral i la inclusió
social de la infància en situació de pobresa. Des de 2007 ha prestat
recolzament a més de 300.000 nens i adolescents i a més de 176.000 famílies
gràcies a les 420 entitats socials de tot el país que implementen el programa en
els seus territoris. Fins avui, “la Caixa” ha destinat a aquest projecte un
pressupost de 495 milions d’euros.

11 anys de treball per trencar el cercle de la pobresa infantil
CaixaProinfància treballa perquè els menors d’entre 0 i 18 anys en situació de
pobresa o exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que la resta dels
joves. L’objectiu del programa és trencar el cercle de la pobresa que es
transmet de pares a fills, i promoure noves formes d’atenció enfocades al
desenvolupament social i educatiu a través d’un conjunt d’ajudes que les
entitats socials duen a terme sota la metodologia de treball establerta pel
programa. Aquests recursos s’emmarquen dins de diferents àmbits: reforç
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educatiu, educació no formal i temps lliure, recolzament educatiu familiar,
atenció i teràpia psicosocial, i promoció de la salut.
Actualment el programa es desenvolupa a 131 municipis de tot l’Estat amb la
voluntat de tenir presència a totes les comunitats autònomes el 2019.

Acció social en xarxa
CaixaProinfància compta amb la col·laboració de 426 entitats socials que
treballen en xarxa i s’encarreguen d’atendre de manera directa a les famílies,
prioritzar les ajudes i fer el seguiment de cada cas. El programa no només
potencia el treball en xarxa entre les entitats socials, sinó que també promou
una acció coordinada amb altres agents del territori (ajuntaments, escoles i
centres de salut, entre d’altres) per donar una resposta global i integral a les
necessitats dels infants i les seves famílies.
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