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Moltes gràcies a totes i tots perquè heu
fet possibe aquest any

EDITORIAL

Aquest 2020 ha estat un any difícil des del punt de vista de la
pandèmia. Quan menys ens ho esperàvem, vam començar a tenir casos de
Covid19 entre les treballadores i les persones que conviuen a les
unitats. Van ser uns dies de gran lluita.
La pandèmia ens va agafar, com a totes les residències, sense recursos
sanitaris...: bates fetes amb bosses d'escombraries, mascaretes no
homologades, sense guants perquè no se'n trobaven... Però tenim un
personal amb una dimensió humana increïble. Doblaven torns, treballaven
amb tanta eficàcia que se sentien filles i fills de les persones que
conviuen a Les Saleses.
Teníem personal malalt de covid i s'havia de substituir amb l'esforç
del qui ja no pot més, però gràcies a aquesta gran dedicació, aviat vam
poder revertir la situació i frenar l’entrada del virus.
L'esforç titànic de controlar la situació ens va deixar clar que, tret
d'algunes treballadores, tenim un equip amb un alt grau d'humanitat i a
qui no ens cansarem mai d'agrair tanta dedicació i esforç!
En aquest moments, després de controlar la situació, ens trobem en un
nou període de canvis i ens hem d’adaptar a la nova normativa canviant
de la Generalitat de Catalunya. Hem de seguir uns protocols molt
estrictes que ens permeten estar més segurs.
Esperem i desitgem que aquest 2021 tinguem ja un control total de la
pandèmia a les nostres residències.
Tenim grans projectes per a la continuació de la nostra entitat i que
us anunciarem així que puguem disposar de dades més concretes.
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Presidenta Junta Directiva.

Què fem?
missió:
Contribuir al benestar i
plenitud de vida de les
persones grans que viuen
i conviuen a l'entitat,
acompanyant-les en el
desenvolupament del seu
projecte vital

La nostra ONG gestiona 5 unitats
de convivència:

Gènere
74 Dones
9 Homes

visió:

Unitat de convivència Ramon Sala
Unitat de convivència Ricard Julià
Unitat de convivència Rosa Franch
Llar residència
Espai de convivència diürna Rafel
García (Centre de dia)

Edat
La mitjana d'edat és
de
87 anys

Ser una entitat de referència en el model d’atenció
que respecta i contempla les preferències, necessitats i valors de
cada persona, alhora que els acompanya en la presa de
decisions que guien el seu dia a dia

A les nostres unitats de
convivència hem atès 93
persones l'any 2020
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Elles són la
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Són la llavor de
l'entitat i va néixer
gràcies a les seves
aportacions

29
entitats

Col·laborem en
diferents projectes i
activitats amb
escoles, associacions,
entitats, etc...

Moments...

Activitats i Festes'20
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Primeres visites
amb EPI i distància
física

El nostre homenatge i
acomiadament a la
unitat de Ricard Julià
Grup de
psicomotricitat
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Cap d'any

El nostre súper equip
de voluntàries, ens
trobarem aviat.

Tots sants

Gelats

Postal de Nadal de la
unitat Ramon Sala.

Moments...
Activitats i Festes '20

Reis 2020
La Remei i la Laura
Cuidant l'hort i el
jardí de la unitat
Ramon Sala.

nta
de Sa
a
r
i
f
a
Sortid
Llúcia

D es
de
p a p e le s S a le s
e s re
r de
la
iv
la s o
c ie t a D o n a e n in d iq u e m
t
le s c
el
u re s
i en

8 de mar
ç, dia de la
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Mag Tarres

Sortida al Parc Güell

dona
Celebrant Sant Jordi
amb Roses d'amics
de la gent gran

Equip de R
icard Julià P
reparant el
regal del 8M

Festejant Aniversaris

Aniversaris
centenaris

Pulseres d

e la dona

Mans
intergener
acionals

Per molts anys!

Gestió d'equip
Pla de Formació 20

participants

Jornades
formatives

JORNADA
PARTICIPATIVA

Accions
formatives

Gestió de RRHH
nous contractes

2019: 55
2020: 80
baixes laborals

2019: 17
2020: 49

Projectes de Present i Futur...
Resultats destacats 2020
Implementació de nou funcionament segons normativa
Covid, nous protocols, registres, pla de contingència...
Ús i coneixement de noves tecnologies de comunicació, nou
pla de comunicació.
Coneixements en prevenció de virus i l'ús d'EPI, aïllaments.
Desenvolupament de les competències de superació,
conviure amb la incertesa, flexibilitat, adaptació i treball en
equip.
En general s'han creat vincles més forts, més familiaritat,
implicació i intimitat amb l'equip, amb les persones que
viuen a Saleses i amb els seus familiars.
S'han consolidat els esmorzars a la carta.

Cap a on anem
Projectes ACP "la meva altra llar"
Iniciar el Servei d'Atenció a Domicili.
Projecte d'adquisició d'un edifici nou adaptat al model ACP
Continuar amb la formació ACP per a tot el personal de
l'entitat.
Re-activar els grups de treball de Comunitat de vida,
Voluntariat, Coordinadors d'estada, Pla d'Acompanyament
a la Persona, RRHH i Comunicació.

XARXES
SOCIALS
aquest 2020 hem tingut 70 nous
seguidors i aquí us mostrem els post
que han tingut més respostes i
reaccions

I tu, ja ens
segueixes?
@CLUBDAVISSALESES

Dades

Econòmiques
ingressos

1.375.250 €

Quotes

Preu Servei
Prestacions DGPS

Subvencions

42,70%
53,26%
1,85%

Quotes socis i donacions

1,85%

Altres

0,34%

despeses

1.333.000 €

Personal

65%

Arrendaments

10,85%

Alimentació i serveis

10,04%

Reparació i manteniment

3,50%
2,17%

Amortitzacions immobilitzat

2,10%

Subministraments

Altres compres /compres Covid
Assessors i assegurances
Vestuari i neteja
Quotes i Tributs

2,95%
1,56%
1,18%
0,35%

resultat + 42.250 €

Sol·licita plaça
Contacte: Treballadora Social
Tel. 605 83 52 93
msanfeliu@residencialessaleses.or
g

Treballa amb
nosaltres
Contacte: Departament de
personal
Tel. 93 265 04 92 - 610 21 66 18
curriculums@residencialessaleses.
org

www.residencialessaleses.org

Agraïments:

Fes-te'n sòcia/i
col·laboradora o
fes-nos un donatiu
Contacte: Direcció
Tel. 93 265 04 92 - 605 83 52 67
infosocis@residencialessaleses.org

Fes-te'n
voluntària/i
Contacte: Equip voluntariat
Tel. 93 265 17 18 - 93 265 21 32
voluntariat@residencialessaleses.
org

Segueix-nos a:

"Envellir és com escalar una gran muntanya: mentre es puja les
forces disminueixen, però la mirada és més lliure, i la vista més
àmplia i serena" (Ingmar Bergman)

