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Sense els avis no hi ha revolució!!!

EDITORIAL
El dia 3 d'octubre va haber una aturda al
País que les Saleses, com a entitat va
secundar.
Algunes persones que viuen a les Saleses
van voler baixar al carrer a recolzar
l'aturada i es va convertir en una mostra
de reconeixement a les persones grans
amb crits de:
"Sense els avis no hi ha revolució".
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Aniversaris i sortides pel
barri!!!

Seguim millorant
Formació

Aquest mes d'octubre, la Susana (directora), la Sandra (Coord. ACP i Fisio) i el
Xavi (Coord. ACP i Psicòleg) realitzarem una formació en Demential Care
Maping (DCM) amb Alzheimer Catalunya. La formació es realitzará els dies
23,24 i 25 d'octubre de 9:00 a 18:30h.
Els objectius d'aquesta formació són:
Facilitar la presa de decisions per millorar l'atenció assistencial
a nivell individual i grupal.
Reconèixer quines oscil·lacions es produeixen en els nivells de
benestar i malestar de grups i individus al llarg del dia.
Identificar com passen el temps les persones amb demència i
quina relació té això amb el benestar i el malestar relatius.
Valorar quines actituds del personal fomenten l'atenció
centrada en la persona i quins la debiliten.
Capacitar els participants d'un instrument de valoració que els
permeti reconèixer la interdependència entre la qualitat de
l'atenció i la qualitat de vida relativa de les persones amb
demència, d'acord amb els paràmetres de l'atenció centrada en
la persona.
Dotar els participants de valors que els ajudaran a elaborar
plans d'atenció individualitzats, de manera que puguin
millorar la qualitat de vida a les persones que pateixen
demència.
Capacitar, a través de les anàlisis dels diferents tipus de dades
del DCM, de reconèixer una perspectiva equilibrada de
l'atenció que s'ofereix al centre.

Grups de Treball
Grup Treball d'Espais
Per tal d'aconseguir una major calidesa i
apropar-se una mica més al que seria la
vida a casa, hem creat aquest grup de
treball, que valora quines actuacions fer
en aquest sentit.
Volem allunyar-nos dels models
institucionalitzats i de la
despersonalització i per això us animem a
que col·laboreu amb nosaltres per crear
aquests espais personalitzats i
Un gran èxit el
tocador a Ricard
individuals.

Agenda
Sortida
Museu del disseny
Visita a les exposicions:
- El cos vestit - siluetes i moda.
- Extraordinàries col.leccions
d'arts decoratives i d'autor.
21 de novembre
amb autocars adaptats Ravigó
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Contactar amb: Alba Vernet - Anna Mayordomo
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