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NADAL a les Saleses
"Els nens son el
millor que hi ha"
Esther Bezares.

EDITORIAL

"Transmiten esperanza,
porqué es muy humano"
Juan Bueno.
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Les Saleses per dins
Personal

Enquestes Satisfacció
Com cada any hem fet les
enquestes de satisfacció al
personal de l'entitat. Les
preguntes valoraven
diferents aspectes amb
puntuacions de 0 a 5. Aquí
us exposem els resultats
obtinguts:

Satisfacció Global (0-10): 7,62
Sopar Nadal Saleses
En motiu del 40 aniversari de
l'entitat, s'ha convidat a tots
als professionals al Sopar de
Nadal.
Vam aprofitar aquesta jornada
festiva per reconèixer l'esforç
i dedicació que mostren dia a
dia els professionals i la junta
de les Saleses.

Seguim millorant
Formació

Hem realitzat la segona formació
interna per a professionals de l'entiat
en el model ACP a càrreg de Sandra
Estrada (coordinadora del projecte
ACP i fisioterapeuta de l'entitat).
La Sandra Estrada (Coord. ACP i fisio)
i el Xavi Urrea (Coord. ACP i psicòleg)
van assistir el dia 14 de decembre a la
presentació del Projecte per a la
Promoció del Bon Tracte a les
Residències de Gent Gran a la seu de
la Federació d'Entitats del Tercer
Sector amb la col.laboració del
Grups de Treball
Departament de Treball, Afers Socials
i Família de la Generalitat de
Grup Treball Voluntariat
Catalunya .
El dia 4 de decembre, la Núria G. (voluntària
a la residència Ricard Julià) ens va fer arribar
la invitació a una xocotertúlia al Col.legi
Major de Lestonnac on s'exposaven les
experiències personals de les persones que
hi viuen que han fet de voluntaris.
En aquesta ocasió, la Susana (directora),el
Xavi(psicòleg i coordinador d´ACP) i l´Adela
(voluntària de les Saleses),vam poder
presentar el projecte de voluntariat de la
nostra entitat.
Moltes gràcies per la vostra acollida!

Agenda
Gener
Durant aquest 2018 realitzarem
diferents actes per cel.lebrar el
40 aniversari de l'entitat. Ja us
anirem informant!!
Si voleu formar part de la
comissió d'actes contacteu amb
Susana (directora).
6/01/2018 - Entrega dels regals
de reis a les persones que viuen
i conviuen a l'entitat.

Nota informativa
Des de la Federació d'Entitats del Tercer Sector, ens
informen que en el darrer Plenari de Serveis Socials el
Secretari d’Afers Socials i Famílies va anunciar, entre
d’altres temes, un increment de les tarifes per l’atenció
residencial de persones amb Grau II de dependència del
2,9%, aplicable amb efectes 1 de gener de 2018.

