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Els Reis vénen a les Saleses

EDITORIAL

Sumari
1. Notícia destacada - Editorial.
2. Activitats - Què hem fet.

Els reis arriben a les Saleses
i porten regals personalitzats a les
persones que viuen i conviuen a
l'entitat, sent fidels al paradigma
d'atenció centrada en la persona.

3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Agenda - Nota informativa
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Les Saleses per dins
Personal

Canvis de personal
La Júlia Puig, Treballadora Social de l'entitat, ha cessat la seva
relació laboral amb les Saleses. La nova Treballadora Social
és la Miriam Sanfeliu i s'incorpora a l'equip el dia
05/02/2018. Fins a la incorporació, Susana (Directora) es
farà càrrec de les tasques i gestions corresponents. En breu
us farem arribar l'horari que tindrà a partir de la seva
incorporació.

Formació

Seguim millorant
Seguim realitzant les formacions
internes de Nivell 1 per als
professionals de l'entitat en el model
ACP a càrrec de la Sandra
Estrada (coordinadora del projecte
ACP i fisioterapeuta de l'entitat).
En aquesta ocasió han participat:
Emma Porcelli (Ramon Sala)
Begoña Tejada (Ramon Sala)
Yanilet Pérez (Rosa Franch)

Grups de Treball
Grup Treball Comunitat de Vida
La finalitat d'aquest grup és
promoure que el dia a dia de les
persones que viuen i conviuen a
les Saleses sigui significatiu per a
elles i fidel al seu projecte de vida.
La figura del coordinador
d'estada contribueix a conèixer
millor a la persona i a facilitarho.
S'ha iniciat un projecte a Ramon
Sala a càrrec de la Myriam i la
Lorena amb aquesta finalitat.

Agenda

Febrer

Festes de
carnestoltes
Es celebraran a cada centre al matí
amb un bon aperitiu i cadascú podrà
triar com disfressar-se amb un
assortit de complements. Les dates
programades són:
- Ricard Julià dijous 08/02/2018
- Rosa Franch dilluns 12/02/2018
- Ramon Sala dimarts 13/02/2018
Esteu tots convidats!!!

Nota informativa

Berenar d'aniversaris
- Ramon Sala 26/02/2018
- Ricard Julià 27/02/2018
- Rosa Franch 02/03/2018
En el berenar de
Ramon Sala es farà la
presentació dels
quadres personalitzats.

Sortides pel barri
Es faran els dies:
- Ramon Sala
- Ricard Julià
- Rosa Franch

06/02/2018
20/02/2018
27/02/2018

Subjecte a canvis de darrera hora.

A la carta mensual adreçada als familiars, s'afegirà una enquesta
de satisfacció que agraïríem omplíssiu per valorar el
nostre procés d'acompanyament.
Paral·lelament 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.
Aquestes enquestes són totalment anònimes i les podeu dipositar
a les bústies de suggeriments.
Moltes gràcies!!!

