familiaritat

reconeixement

proximitat

calidesa

Entitat sense afany de lucre des de 1978

Noticiari Saleses

Març 2019
Núm. 19

Iniciem la producció d'articles solidaris
per a la fira Modernista del barri

EDITORIAL
Com els darrers anys, les Saleses
participarà de la Fira Modernista del barri.
Tindrem un estand on ens donarem a
conèixer i oferirem articles solidaris fets
per les persones que viuen i convieun a la
nostra entitat.

Sumari
1. Notícia destacada - Editorial.
2. Activitats - Què hem fet.
3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Agenda - Nota informativa

Activitats i notícies
Què hem fet

Sortides pel barri

Festes d'Aniversaris

Les Saleses per dins
Personal

Canvis de personal

Reunió general de socis i treballadors

Maria Mogollón pasa a ocupar el
lloc de reforç matí a la unitat de
convivència Rosa Franch. D'altra
banda, Rosa Lojano ocupara el lloc
de reforç matí a la unitat de
convivència Ricard Julià.

Com cada any, el dia 20/03/2019 farem la
reunió general de socis i treballadors, on
compartirem amb tothom l'estat de les
Saleses i els objectius i projectes de present i
futur. No us ho perdeu, hi haurà novetats
molt interessants!!!

Reunions de valoració per competències

En el marc de l'atenció centrada en la persona, pel que respecta a les polítiques de
personal, informar que, properament, es faran les reunions de tot el personal amb
direcció de forma individualitzada. En aquesta reunió es valoraran les competències
del perfil que volem per Saleses i l'encaix del personal a aquest perfil, oferint
l'acompanyament necessari per a que tothom pugui millorar en les competències que
més li siguin dificultoses.

Formació
Aquest mes hem realitzat una
jornada de formació sobre "La
relació d'ajuda" a càrrec
d'Alzehimer Catalunya. Els
formadors han estat Elena
Fernández i Josep Vila.
Ha esta un èxit de
participació amb
una gran
assistència per part
dels professionals
de les Saleses.

Seguim millorant

Seguim realitzant les formacions
internes de Nivell 1 per als
professionals de l'entitat en el model
ACP a càrrec del Xavi
Urrea (coordinador del projecte ACP
i neuropsicòleg de l'entitat).
En aquesta ocasió han participat:
Lisset Asmat(Ramon Sala)
Rosa Lojano (Ricard Julià)
María Aguilar (Ramon Sala)

Agenda

Març

Sortida a l'Auditori
de Barcelona
Aquest mes de març farem
una sortida amb les tres
unitats de convivència.
Anirem a l'Auditori de
Barcelona on ens faran una
sessió especial de música!!
No t'ho perdis!!

Berenar
d'aniversaris
- Ricard Julià 26/03/2019
- Rosa Franch 29/03/2019

Festa de Carnestoltes
Es faran al matí, a partir de les
11:00h, els dies:

- Ramon Sala
05/03/2019
- Ricard Julià
04/03/2019
- Rosa Franch
06/03/2019
Subjecte a canvis de darrera hora.

Data sortida: 26/03/2019

Nota
informativa

Espectacle de Màgia
El dia 19/03/2019 a les 11:00
tindrem un espectacle de Màgia
a la unitat de convivència
Ramon Sala a càrreg del fabulós
mag Albert Serrat!!!

Us demanem la vostra col·laboració per tal que les persones que viuen i conviuen
a les Saleses puguin omplir la seva enquesta de satisfacció que hem adjuntat a les
cartes.
Aquestes enquestes són totalment anònimes i les podeu dipositar a les bústies de
suggeriments. Moltes gràcies!!! (Data límit per entregar-les 31/05/2019). Recordeu
que també la podeu emplenar online mitjançant el missatge enviat al vostre mòbil
via Whatsap (només familiars referents).
Per altra banda, us informem que s'aplicarà un augment segons IPC d'un 1,4% en
l'import de les places privades amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2019.

