familiaritat

reconeixement

proximitat

calidesa

Entitat sense afany de lucre des de 1978

Noticiari Saleses

Març 2020
Núm. 30

carnestoltes Saleses

EDITORIAL
Qualsevol excusa és bona per fer festa i
celebració i aquest mes aprofitem la festa de
Carnestoltes per disfressar-nos, fer disbauxa
i passar-ho bé!!
Som-hi tots a disfressar-nos i ser qui
vulguem per un dia!!

Sumari
1. Notícia destacada - Editorial.
2. Activitats - Què hem fet.
3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Agenda - Nota informativa

Activitats i notícies
Què hem fet

Carnestoltes Saleses

ACTUACIÓ DEL GAM TARRES

Les Saleses per dins
Enquestes de Satisfacció
Durant aquests mesos de febrer i març farem les enquestes de satisfacció anuals tant
a les persones que viuen i conviuen, a familiars i a treballadors de l'entitat.
Us demanem sisplau que participeu per poder millorar entre tots!!!

III

Jornada

Saleses

El 27 de febrer farem la 3ª Jornada Saleses on participen tots els treballadors de l'entitat.
En aquesta Jornada es treballa entre tots els projectes de present i futur i les noves
línies d'actuació que durà l'entitat durant la resta de l'any.
En aquesta trobada és molt important la participació del major nombre de persones
possibles per a tenir el màxim de diferents visions i idees.
Us hi esperem!!! No hi falteu!!!

Seguim millorant

Col.laboració
Busquem algú que tingui un gos petit

Aquesta vegada aprofitem el noticiari per demanar la
col·laboració dels familiars i/o amics de les Saleses.
El que busquem és algú que tingui un gos petit i dòcil, que
pugui venir a les unitats de l'entitat per estar una estona amb les
persones que hi viuen i hi conviuen.
Faríem una proba pilot en una de les unitats per veure com va i
després ho voldríem repetir a totes 3 amb una periodicitat a
concretar.
Si vols participar, posat en contacte amb l'Alba (Educadora
Social) o informa'ns a qualsevol de les unitats.

Agenda

Març

Berenar d'aniversaris
- Ramon Sala: divendres 20/03/2020
- Ricard Julià: dijous 26/03/2020

Sortida pel barri
Celebració del dia
de la Dona
El dia 08/03/2020
celebrarem el dia de la
dona a totes les unitats de
convivència de la nostra
entitat!!!
Hi haurà sorpreses!!
Estigueu atents a les
xarxes i a les nostres
unitats!!
No us ho perdeu!!!!

Nota informativa

Ramon Sala: dimarts 24/03/2020

Sortida al Park Güell
La unitat de convivència Rosa Franch anirem a
fer una visita al Park Güell de Barcelona.
Apunteu-vos-hi!!!!

Data sortida: 09/03/2020

Sortida a la barceloneta
Aquest mes de març farem una
sortida amb la unitat de convivència
Ricard Julià a la barceloneta!!
Apunteu-vos-hi!!!!

Data sortida: 16/03/2020

Us informem que s'aplicarà un augment segons IPC d'un 0,9% en l'import
de les places privades amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2020.

Administració
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