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Diada de Germanor '19

EDITORIAL
Com cada any, aquest mes hem
celebrat la mítica Diada de
Germanor Saleses!!
Volem agrair la gran participació i
col.laboració de familiars, volunta
ris, membres de la junta, treballad
ors i amics de les Saleses.
Entre tots ho fem possible!
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Activitats i notícies
Diada de Germanor 2019

Actualció del grup musical "La comarcal" de Lleida.

Una gran festa on participem tots els que vivim i convivim a les Saleses!!!!

L'equip de cuineres que ens fan
la tradicional Fideuà Saleses

Espectac
le de
màgia a
càrrec
del Mag
Tarrès

Part de l'equip de les Saleses que va assistir a la Diada de Germanor 2019.

Membres de la junta de l'entitat.

Les Saleses per dins
Personal
Canvis de personal
Com cada any, durant els
mesos d'estiu hi haurà
suplències i personal nou
a les unitats de
convivència.
A més, hem engegat un
programa de
col·laboració amb
diversos centres de
formació que ens
enviaran persones a fer
pràctiques professionals a
l'entitat.

Formació interna

Nota informativa
Els coordinadors d'estada de l'entitat es posarant en
contacte amb els familiars de les persones que viuen i
conviuen a les Saleses per les següents qüestions:
1. La roba que encara està pendent de marcar.
2. La roba que ja no serveix.
3. La necessitat de fer el canvi de temporada de roba.
4. Informar que tenim una bossa amb roba sense
marcar per a que revisin si hi ha roba del seu
familiar.
A la carta de familiars d'aquest mes, inclourem
informació sobre la discapacitat, com tramitar-ne el
reconeixement i quins beneficis té.
A més, també hi haurà informació sobre la targeta
blanca de transport, que dona dret a transport especial.

Seguim millorant

Durant aquest mes de juny i juliol, aprofitant les reunions
setmanals dels espais de reflexió amb el personal, hem
introduït unes sessions especials i necessàries de gestió de
les emocions, per a tot l'equip que participa en aquests
espais.
De moment les sensacions són molt bones i creiem que
estan agradant força a tothom.

Us animem a participar-hi!!

Agenda

JULIOL

Sortides refrescants
pel barri
Sortirem pel barri i anirem a fer
un gelat:
- Ramon Sala
16/07/2019
- Ricard Julià
09/07/2019
- Rosa Franch
01/07/2019
Subjecte a canvis de darrera
hora.

Berenars
d'aniversaris
- Ramon Sala
- Ricard Julià
- Rosa Franch

26/07/2019
30/07/2019
02/08/2019

Subjecte a canvis de darrera
hora.

BON ESTIU !!!!!

