ENTITATS
beneficiàries
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Associació de Familiars de residents amb discapacitat
psíquica severa de Benicarló (AFARE)
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Les accions d’AFA Benicarló estan dirigides a assistir a qualsevol
família que es troba amb el drama d’aquestes malalties.
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Tots els seus programes d’assistència (emergència, aliments,…) i promoció (menors, dona, majors, inserció laboral,…) ofereixen ajudes a més
d’1.500 persones de Benicarló, destinant més de 100.000€.

Conferència de
Sant Vicent de Paul
Aquesta associació porta actuant a Benicarló 156 anys i la fi que
persegueix és ajudar a les persones més desfavorides que conviuen
entre nosaltres.
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Asociación Española
Contra el Cáncer de Benicarló (AECC)
L’any 1953 es crea la junta local de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer a Benicarló i des d’aqueixa data està lluitant per a plantar-li
cara al càncer, perdre-li la por i mirar-ho de front.
Realitzen diverses activitats: ajuda psicològica, terapèutica i econòmica a malalts i familiars per a millorar la seua qualitat de vida; campanyes de prevenció del càncer de cervix i càncer de pell; tallers
per a persones operades i xarrades divulgatives per a conscienciar i
informar la prevenció del càncer.

Promoció i Desenvolupament
PROYDE
L’Associació PROYDE (Promoció i Desenvolupament) és una ONGD sense ànim de lucre, vinculada als Germans de les Escoles Cristianes de La
Salle, fundada l’any 1988, amb un objectiu social prioritari: La Cooperació al Desenvolupament. Segons consta en els seus estatuts, la fi de
l’Associació és la promoció i el desenvolupament de les persones en els
països empobrits, mitjançant la realització de Projectes i Programes de
Desenvolupament.

Actualment ve assistint a unes 45 famílies mitjançant vals per adquirir exclusivament aliments bàsics.
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CARITAS
Interparroquial de Benicarló
La missió de Càritas, com a acció de la comunitat cristiana, és promoure
el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment
de les més pobres i excloses. Des d’aquest compromís, desenvolupa una
acció organitzada i comunitària a favor de la justícia amb denúncia de les
causes que la generen.

És una associació que treballa amb diverses i variades actuacions
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer
i altres malalties associades a la vellesa, així com la dels seus familiars.
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Creu Roja Espanyola
Assemblea local de Benicarló
Creu Roja Benicarló atén multitud de necessitats socials de la nostra població. Aquests últims anys han hagut de centrar-se en les persones que
pateixen els efectes de la crisi econòmica. Ajuden a famílies en el suport
diari de les càrregues de la llar i especialment en el cas que existisquen
xiquets. Especialitzats en ajudes infantils, proporcionant kits d’higiene
para beus, classes de suport escolar, campanya de joguets, pagaments
de beques de menjador i material escolar.

Fundació-Associació
ATENEU
ATENEU Benicarló, està dedicada al suport de les persones que han
patit un dany cerebral adquirit (DCA). El DCA és una lesió en el cervell com a conseqüència d’un traumatisme cranoencefàlic, accident
cerebrovascular, tumor o altres. Quedar afectat origina dèficits físics,
cognitius, comportamentals i emocionals que al mateix temps se sumen a alteracions en l’adaptació social, familiar i laboral. A Benicarló
treballen amb un programa d’atenció integral tres dies a la setmana,
amb diferents professionals: logopeda, fisioterapeuta, neuropsicòloga, monitora ocupacional, treballadora social i servei de transport
adaptat. La finalitat que persegueix és aconseguir una millor qualitat
de vida, autonomia personal i integració en el seu entorn, tant als
afectats com als seus familiars.

Durant més de 35 anys, ha lluitat per a augmentar la qualitat de vida del
col·lectiu i ha sigut la impulsora del disseny del mapa de recursos, que
avui dia gaudeix el col·lectiu a Benicarló. Des de 1994, gestiona el centre
d’oci, i convivència, on es planifiquen totes les activitats que desenvolupen.

Tenen el repte de continuar finançant les sessions de LOGOPÈDIA I
DEGLUCIÓ i incorporar LA TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS per
potenciar el to muscular, la comunicació i l’autoestima.
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És una entitat sense ànim de lucre, que naix l’any 1979, per iniciativa
d’un grup de voluntaris, amb la finalitat de recolzar i defensar els drets
i interessos de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seues
famílies.

Des de 2003 treballa per millorar la qualitat de vida dels usuaris
de la Residència “ EL COLLET “, oferint-los serveis de logopèdia
i deglució, massatges terapèutics, sortides… així com atenció als
seus familiars i sensibilització a través de xerrades a la població benicarlanda.

Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Benicarló
(AFA)

Associació pro persones amb discacitat intel·lectual de
Benicarló (AFANIAS)
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Associació de Fibromiàlgia
(AFIVINA)
Coneixes AFIVINA? Som persones normals amb una malaltia anomenada fibromialgia i necessitem la vostra ajuda.
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Confederació Espanyola de Persones amb discapacitat
física i orgànica de Benicarló (COCEMFE)
COCEMFE MAESTRAT es constitueix per a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat. Dels seus programes
es beneficien tant els seus associats com la població en general. La
seu de Benicarló, entre altres esdeveniments, treballa en: programa
de piscina adaptada, Carrera Handbike Ciutat de Benicarló, torneig
“Asseu-te i passa-la” de básquet en cadira adaptada, xarrades en els
Instituts sobre prevenció d’accidents de trànsit i jornades d’esport
adaptat. Col·labora activament en el Pla d’Accessibilitat juntament
amb l’Ajuntament i participa en les festes patronals.

MANS UNIDES

12 Benicarló

Aquesta reconeguda ONGD catòlica, premi Príncep d’Astúries de la
Concòrdia 2010, té com a missió la lluita contra el fam i les seues
causes en els països més empobrits. Per a aconseguir les seues finalitats té dues línies d’actuació: la sensibilització de la població i el
finançament de projectes de desenvolupament.
Per al 2017 recolzaran un projecte de cria de bestiar que permeta pal·liar la desnutrició i millorar la salut de 20 famílies de Wakiso
(Uganda).

