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MEMÒRIA SALESES - ANY
2018

moltes gràcies a totes i tots els que ho heu fet possible...

Saleses`18
Cor Carlit - Actuació pel 40è aniversari del Club d'Avis les Saleses a la Fira Modernista de l'Eixample

ELS NOUS REPTES
Al llarg d'aquest passat any 2018, a la nostra entitat
Club d'Avis les Saleses hem celebrat el 40è
aniversari. Això fa que mirem enrere per fer balanç,
però sobretot que mirem endavant per veure cap a
on volem anar.
Tenim un camí que ens agradaria fer amb tots
vosaltres. El camí, com la vida de cadascun, ha de
ser obert, flexible, imprevisible a voltes i el volem fer
amb i per les persones que acompanyem. Però no
només amb elles, també amb les seves famílies, amb
els seus amics, voluntaris i treballadors de l'entitat,
col·laboradors, etc...
Tots junts formem part del camí alhora que el fem
possible, creixem amb ell, ens enfortim i establim
llaços i vincles entre nosaltres.
I la vida és això, el camí i el que vivim mentrestant el
fem, perquè el principi i el final només són un petit
bocí del camí fet o que tard o d'hora haurem de
fer tot sols.
Però mentre tant, acompanyem-nos...
#TOTSSOMSALESES

"Sigues el canvi que
vols veure en el món"
(Gandhi)
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Dades
Econòmiques

missió:

Què fem?

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

Gènere
18 Homes
66 Dones

La nostra ONG gestiona 5 unitats de
convivència:
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)

A les nostres unitats de
convivència hem atès 84
persones l'any 2018

Edat
3 de 60-69 anys
8 de 70-79 anys
29 de 80-89 anys
42 de 90-99 anys
2 de 100 anys o més

visió:

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

Recull del llibre de signatures:
"Estoy contenta en la Saleses, soy feliz!!!" Victoria G.
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NOSALTRES ENCARA PODEM DECIDIR, VOLEM
PARTICIPAR DE LES DECISIONS QUE ENS
AFECTEN
.
Aquí tenim una petita mostra del que hem fet aquest 2018
Activitats significatives

La Roser, la Lola i
l'Esperanza xerrant..

Carmen: - me gusta
ayudar en lo que puedo.

La MªRosa fent una mica de
costura .

Sortides pel barri grupals i individuals

L'Àngela i la Marina
visitant flors Navarro.

A l'Amparo i l'Agustí els hi Visita al mercat amb la
encanta fer un bon cafè.
gent de les Saleses.

Sortides d'oci i visites culturals

La Remei i la Beni fent la
partideta de dòmino.

L'Adela amb l'Esther i la
Faustina en una sortida.

Sortida al Mercat de Sant Familiars i voluntaris ens
Antoni amb aperitiu i tot!! porten de ruta per BCN.
mmm...

Visita al mercat de la
Concepció.

Trobades
intergeneracionals.

Activitats d'oci per treballar
Carmen a l'hort
terapèutic de les Saleses. atenció i memòria.

Activitats terapèutiques

Grups de musicoteràpia.
Fem memòria i cantem...

Visita d'allò més dolça
al museu de la Xocolata.

Festes d'aniversaris i celebracions

Celebració d'aniversaris:
La Montse en fa 100!!!.

Celebració d'aniversaris:
Celebració dels 40 anys de Celebració d'aniversaris:
Pastissos casolans! mmm... Club d'Avis les Saleses!!! La Magda de Rosa Franch.

Recull del llibre de signatures:
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"Encantada d'estar aquí amb vosaltres, amb el Club d'Avis les Saleses, amb els
40 anys de tasca. Moltes abraçades d'una voluntària". Delfina C.

Gestió d'equip

Formació interna

Formació externa

participants

participants

jornades
formació
interna

nota mitjana
valoracions
formació

nota mitjana
valoracions
formació
jornades
formació
externa

Reunions d'equip:

Espais de
reflexió

Plans
d'acompanyament
a la persona

entitats
formadores

Recull del llibre de signatures:
"Gracias por vuestra profesionalidad y buen hacer" Amparo y Agustí.
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comunicació
A les Saleses apostem per
la comunicació...

Noticiaris anuals

Seguidors a les
xarxes socials

visites a la
pàgina web

Visualitzacions dels
videos a Youtube
Resultats de les enquestes de satisfacció del 2018
Satisfacció global
Persones que
viuen i conviuen
Familiars
Treballadors
Voluntaris
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Recull del llibre de signatures:
"Encantada de haberos conocido, de comprobar y sentir vuestra calidad
humana. Abrazos para todos." Pepa M.

remodelació d'espais
1.

Noves sales de visites

S'han creat diferents espais a
les tres unitats de convivència
per fer sales de visites íntimes i
confortables.

2.

Nou mobiliari de fusta.

3.

Sofàs ergonòmics reclinables

S'ha adquirit nou mobiliari per
millorar la calidesa i la qualitat
de vida de les persones que
viuen i conviuen a les Saleses.
Espais més càlids i confortables

5.

4.
Renovació de la cuina

S'ha adquirit una nova cuina per a la
unitat de convivència Ramon Sala.

Tot això s'ha pogut dur a terme gràcies a
les subvencions de la Fundació Roviralta i
de la Fundació Obra Social la Caixa.
Recull del llibre de signatures:
"Estic molt bé a les Saleses." Remei.
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40è aniversari
Dolors Vilaseca, primera sòcia
de l´entitat i el seu marit.

Susana Jiménez,
directora de l'entitat.

Sra.
Montforte, vídua de Monforte,
fundador de l´entitat.

Homenatges als familiars dels fundadors, a socis,
junta, treballadors i voluntaris destacats de l'entitat

Membres de la junta i de
l'equip de les Saleses

Laura Zigón,
treballadora de l'entitat.

Àngels Tudon, vídua de Rafel
Garcia, fundador de l´entitat.

Angelina Sanmartí,
voluntaria de l'entitat.

Estand a la Fira Modernista
de l'Eixample

Actuació del fabulòs Cor Carlit Gospel

Els fundadors

Membres de l'equip de
Club d'Avis les Saleses

Ricard Julià
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Rafel García

Rosa Franch

Xavier Vidal i Teresa Codina,
presidents de l'entitat.

Ramon Sala

Recull del llibre de signatures:
"És una entitat amb ànima. Això no és habitual. Moltes gràcies per l'amor
amb que tracteu a les persones grans." M. Savall.

40 anys per agrair...
als fundadors...

Persones altruistes que buscaven
el benestar dels altres: Ricard Julià,
Rosa Franch, Ramon Sala i Rafel
García

als
voluntaris...

a l'equip
humà

Persones amb valor que
s'han dedicat a una
professió poc
reconeguda i molt
humana

a les
entitats
col·laboradores...

a la junta, els voluntaris
d'activitats, els que ens
acompanyen a les
sortides o
dia a dia...
escoles, administració,
entitats privades,
fundacions,
comerços,
etc...
Aquells que sumen, que
procuren ser-hi sempre,
dins de les seves
possibilitats...

Als familiars
implicats...

al socis...

Que porten tant de temps
confiant i donant suport a aquest
petit gran projecte, solidari i
participatiu...

i sobretot a les
persones que
hem acompanyat
tot aquest
temps...

Recull del llibre de signatures:
"Estic encantada amb aquesta residència on la mare se sent tant
estimada. Moltíssimes gràcies per TOT i a TOTS!!!" Cristina.
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40 anys de Saleses
Conèixer, reconèixer i fer reconegut

Gemma Vidal fent una
actuació de Burlesque
en els actes del 40
aniversari a la unitat
Ricard Julià

Mercè Bernad fent
un recital d'òpera
en els actes del 40
aniversari a la
unitat Rosa Franch
Actuació del Cor Carlit
en els actes del 40
aniversari a la Fira
Modernista de l'Eixample

Diada de Germanor. Actes del 40è
anviversari a la unitat Ramon Sala

Actes del programa de les celebracions del 40è
aniversari
p. 9

Recull del llibre de signatures:
"Agraït a tots els que us dediqueu a la cura de persones grans. És una
feina difícil i necessària. Gràcies a tothom." Ramon C.

Comunitat Saleses
39
Voluntaris
Els voluntaris
són fonamentals
per donar vida a
la nostra
comunitat

Tenim un equip
multidisciplinar
especialitzat que
dóna un tracte
molt proper

48
Professionals

84

Comunitat
Saleses

Persones
acompanyades

5 Unitats de
convivència

Gestionem
3 unitats de
convivència, una
llar i un espai de
Persones
convivència
voluntàries i
diürna
altruistes que
treballen pel bé
de l'entitat

6 Membres
de la Junta

Elles són la nostra
raó de ser

130
Socis

Són la llavor de
l'entitat i va néixer
gràcies a les seves
aportacions

Col·laborem en
diferents projectes
i activitats amb
escoles,
25
associacions,
Entitats entitats, etc...

Recull del llibre de signatures:
"Amor, tendresa estima, alegria...falten les paraules per descriure el que feu,
el que doneu i el que feu arribar sobretot als nostres grans. La meva mare
no parla de residència, parla de "casa". Sempre gràcies." Carme O. i família.
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el canvi Saleses
Portem uns anys fent el
canvi de paradigma cap a
l'Atenció Centrada en la
Persona (ACP) de la mà
d'Alzheimer Catalunya.
Amb aquesta concepció,
la persona està al centre
de tot...

Què ens ha aportat
aquest canvi?
- Major coneixement de les
persones que acompanyem.
- Mirada global de la
persona (bio-psico-social)
- Major interès per les
singularitats de cada persona.
- Major implicació de
l'entorn: famílies, voluntaris,
treballadors...
- Millora de la cohesió de
l'equip i de la seva vinculació.

FORA UNIFORMES
Trenca barreres.
Millora el vincle.
Crea interaccions espontànies.
Crea una relació horitzontal,
de tu a tu.

Com ho
hem
fet?

CONEIXENT LES
HISTÒRIES DE VIDA
Possibilita el reconeixement
Ajuda a valorar la persona.
Millora l'acompanyament.
Ajuda a buscar activitats
significatives per a la persona.

POTENCIANT LA
COMUNICACIÓ
Creant espais de reflexió on
participa TOTHOM.
Fent més formació a tot el
que ve a treballar a l'entitat.
Creant grups de treball per
projectes.

DIA A DIA EN FUNCIÓ
DE LES SEVES
NECESSITATS
INDIVIDUALS
Pla d'Acompanyament a la
Persona en funció de les
seves necessitats individuals.
Coordinador d'estada per
conèixer, reconèixer i fer
reconeguda a la persona.

...i seguim treballant per millorar!!!
Recull del llibre de signatures:
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"Moltes gràcies per tant d'amor!" Mª de Salas..

Projectes de Present i Futur...
Projectes destacats 2018
Creació del nou glossari Saleses
Participació a la Taula del Tercer Sector per
explicar l'experiència en l'adaptació al nou model
ACP
Creació del perfil professional de les Saleses
amb avaluació per competències
Projecte de renovació del mobiliari i espais per
millorar el confort i qualitat de vida
Impuls al projecte de voluntariat Saleses

Cap on anem
Projectes ACP "la meva altra llar"
Flexibilitat en el dia a dia a les unitats
Projecte d'adquisició d'un edifici nou
adaptat al model ACP
Consolidació del projecte de voluntariat
propi de l'entitat
Creació de sinergies amb entitats i
comerços del barri.
Consolidació del nou llenguatge Saleses

Foto:
Sessió de treball de
l'equip de les Saleses
on es marquen les
línies que guien el
projecte de l'entitat.

Com a resultat de l'apropament a les persones, s'han creat nous
vincles, més autèntics i duradors, hem incrementat el
sentiment de plenitud i de satisfacció tant en les persones que
viuen a l'entitat com en els treballadors, familiars, voluntaris i
col·laboradors.
En definitiva, estem creant entre tots una
COMUNITAT DE VIDA.
Recull del llibre de signatures:
"Erase una vez un abuelillo que sintiéndose bien y acompañado, en sus últimos días,
quiso agradecer todo lo que alguien, en una asociación como la vuestra, hicieron
por él. En su nombre, y en el de muchos abuelillos más, GRACIAS!" Gilberto..
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Moments...

Activitats
i Festes '18

La Lola i la Pilar al
carnestoltes!!!
Festa dels 40 anys a
la Fira Modernista
del barri.

nor 2018 n i
a
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totes les person

de
,
Trobada anual
is, treballadors
miliars, voluntar
fa
t,
ita
nt
l'e
a
conviuen
c...
junta, socis, et

La Isabel el Jacky i el
Jordi disfressats
per Sant Jordi.
Nadales cantades per
nens de Lestonnac.

Sortides '18

Curs de risoteràpia per
al personal!!! ha, ha, ha

Fent un gelat al
barri

Presentació
del quadre presonalitzat
de la Cati.

Visita monumen
ts Barcelona

Partida de dòmino
amb nens de Nostra
Senyora del Rosario.
Mercat de San
t Antoni
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Museu de la Xoc
olata

Celebració de festa
d'aniversaris a Ramon
Sala.

Recull del llibre de signatures:
"Que placer más placentero es trabajar con todos vosotros, para Saleses y
que perdure por casi toda una vida entera. Como siempre digo, es mi segunda
casa." Gemma V.

Dades Econòmiques
ingressos

1.319.974,80 €

Quotes

Preu Servei

43,29%

Prestacions DGPS

53,35%
1,35%

Subvencions
Quotes socis i donacions

1,67%

Altres

0,34%

despeses

1.317.448,98 €

Personal

65,85%

Alimentació i serveis

10,04%

Arrendaments

10,85%

Reparació i manteniment

3,30%
3,07%

Amortitzacions immobilitzat

2,13%

Subministraments i informàtica

Altres compres
Assessors i assegurances
Vestuari i neteja
Quotes i Tributs

resultat

1,97%
1,34%
1,27%
0,18%

+ 2.525,82 €

Recull del llibre de signatures:
"Moltes gràcies per la festa dels 40 anys. Però sbore tot pel dia a dia
d'aquest personal immillorable." Margarita
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Sol·licita plaça
Contacte: Treballadora Social
Tel. 605 83 52 93
msanfeliu@residencialessaleses.org

Treballa amb
nosaltres

www.residencialessaleses.org

Agraïments:

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

Fes-te soci
col·laborador o
fes un donatiu
Contacte: Direcció
Tel. 93 265 04 92 - 605 83 52 67
infosocis@residencialessaleses.org

Fes-te voluntari
Contacte: Equip voluntariat
Tel. 93 265 17 18 - 93 265 21 32
voluntariat@residencialessaleses.org

Segueix-nos a:

"L'art d'envellir és l'art de conservar alguna
esperança" (André Maurois)

