ESPERANÇA
I PROJECTE DE VIDA

memòria 2016

Què han fet les persones que viuen i
conviuen al Club d'Avis les Saleses?

ANY 2016

Ciscu Montells

Saleses`16
EL CAMÍ DE LES
SALESES
Les petjades que deixem amb els nostres actes
"Sigues el canvi que
formen part de la vida de la gent que ens envolta.
vols veure en el món"
Estem connectats, vulguem o no, els uns amb els
(Gandhi)
altres i això ens atorga una gran responsabilitat
alhora que una immensa satisfacció quan observem
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com, amb petits gestos, podem fer canviar, en
Què Fem?
Persones
ateses
positiu, la vida de les persones.
La nostra entitat sense afany de lucre porta molts
anys fent feina en aquest sentit, promovent petits
canvis per millorar la vida de les persones que
ens envolten, no només dels usuaris de les nostres
unitats de convivència, sinó també dels nostres
treballadors, de familiars, voluntaris, etc...
Volem ser una comunitat viva, propera i activa amb
les persones que tenim al nostre entorn, amb el
barri, amb la gent del carrer. La nostra ONG és un
petit gra de sorra i les fites que volem aconseguir
són ambicioses, per això és necessària la
participació de tothom que ho vulgui...
Vols formar-ne part? deixa la teva petjada...
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Model
ACP
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Comunitat
Saleses
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Moments
Recull fotogràfic
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Dades
Econòmiques

missió:

QUÈ FEM?

contribuir al benestar i
plenitud de vida de les
persones grans que viuen
i convieun a l'entitat,
acompanyant-les en el
desenvolupament del seu
projecte vital

Gènere
17 Homes
68 Dones

La nostra ONG gestiona 6 unitats de
convivència:
- La Residència assistida Ramon Sala
- La Residència assistida Ricard Julià
- La Residència assistida Rosa Franch
- Una Llar residència
- Un Centre de dia
- Un Menjador social

A les nostres unitats de
convivència hem atès 85
persones l'any 2016

Edat
2 de 60-69 anys
9 de 70-79 anys
37 de 80-89 anys
34 de 90-99 anys
3 > 100 anys

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
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NOSALTRES
ENCARA PODEM
DECIDIR, VOLEM
PARTICIPAR EN LES
DECISIONS QUE ENS
AFECTEN
.
ESPERANZA VALLE

Rosa Noguer, de Ricard Julià, a la sortida
pel barri amb l'Adela, voluntària de l'entitat.

USUÀRIA DEL
CENTRE D DIA

Participants 2016
463

participants en

55 tallers

457

participants en

32 sortides

786

La Mercedes i la Faustina, de Ricard Julià,
preparant els panellets per a la castanyada.

participants en intervencions individuals

3.568 participants en 267 grups d'activitat

Sortida a la Sagrada Família amb les
persones que conviuen a l'entitat.

1.452 participants en 57 festes i aniversaris
A la nostra entitat, les
persones que hi viuen i hi
conviuen decideixen en gran
mesura com volen passar el
dia, dins i fora de l'entitat.
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La Magda, a la Diada de Sant Jordi, amb
una voluntària d'Amics de la Gent Gran.

Cap a on anem? Model ACP
estem fent...
una comunitat de vida
on tothom pugui sentir-se
a gust

acompanyem...
les persones en el
seu projecte de
vida

volem...
que les persones
participin i
decideixin sense
límits d'edat

necessitem...
un barri connectat
on la gent gran no
quedi al marge de la
comunitat

actuem...
per crear vincles
autèntics i propers
que siguin
significatius

i tu?...

Com vols viure quan siguis gran?
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En primer lloc, les persones
Amb el nou model
d'atenció centrada en les
persones, l'atenció a la
nostra entitat pren un nou
enfocament.
Les histories de vida prenen
continuïtat i una
importància cabdal a l'hora
de relacionar-se dins de la
nostra comunitat. A través
dels professionals de
l'entitat es promou el
conèixer a les persones que
venen a conviure, a
reconèixer la seva
trajectèria de vida i a fer-les
reconegudes als ulls dels
altres. Això facilita la
continuació del projecte
vital de cadascú en la
mesura que pugui i
l'autenticitat en les
relacions i en la vinculació
que s'estableix amb les
diferents persones que
viuen i conviuen a l'entitat.
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Conèixer, reconèixer
i fer reconegut
Carme Curco

Magda Rodríguez

Remei Pererols

Pepita Bosch

Antonio García

Amparo Bertomeu

Jacki Pascal Loreta

Josefa Ruzafa

Elvira García

Montse Gastón

L'Antonio García, viu a la nostra unitat de convivència Rosa Franch.
Va estar durant molt de temps acollit per la Fundació Arrels i en
una situació vital crítica que li impedia seguir en el seu domicili, fins
que va tenir accès a una plaça a la nostra entitat. Aquí ha trobat un
lloc on se li atenen les seves necessitats, pot seguir amb les seves
rutines diàries, surt sovint a fer una volta pel barri, "la copeta i el
puret" com diu ell, i fa una vida tranquil.la i plàcida decidint en tot
moment en que vol participar i en que no, dins de la nostra
comunitat.
Segons ell mateix comenta, aquí se sent molt a gust i tots sóm molt
simpàtics.

Comunitat Saleses
25
Voluntaris
Els voluntaris
són fonamentals
per donar vida a
la nostra
comunitat

Tenim un equip
multidisciplinar
especialitzat que
dóna un tracte
molt proper

44
Professionals

85
Persones
ateses
Comunitat
Saleses

119
Socis

6 Centres de
convivència

Gestionem 3
Residències, una
llar residència,
un centre de dia i
Persones
un menjador
voluntàries i
social
altruistes que
treballen pel bé
de l'entitat

Elles són la nostra
raó de ser

Membres
de la Junta

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

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

20
Entitats
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Sóc gran...i què?
El Manuel i la Faustina, de la
residència Ricard Julià, han
fet d'actors en un curt de
cine!!! El podeu veure al
nostre canal de youtube!

La Pepita Bosch i la Josefa
Ruzafa, amb 102 i 101 anys,
no es perden ni un bingo
setmanal !!!

La Pilar, la Carme, la Conxita,
en Jacky i els seus
companys van gaudir d'allò
més la visita guiada a la
Sagrada Família!!!

...i per què no! a un
bon espectacle de
Burlesque, al mític
Molino!!!!

I en Ramón és feliç amb les
seves visites a la gossera, on
passeja gossos abandonats!
Perquè la solidaritat no te edat...
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Projectes de Present i Futur...
Maria Messeguer

Projectes destacats 2016

Cap a on anem.
Projectes ACP "la meva altra llar"

Renovació de la pàgina Web
Adquisició de Texturitzadors per als àpats
Fer realitat la presència a les Xarxes Socials
Inici dels grups de treball i reflexió
Sortides i celebracions
Inici de col·laboració amb entitats per fer
voluntariat

Creació d'espais més confortables
Obertura de l'entitat al barri
Projecte d'adquisició d'un edifici nou adaptat
al model ACP
Impuls a la borsa de voluntariat de l'entitat
Consolidació dels grups de treball i reflexió
per a la millora de l'atenció i gestió de l'entitat

A la nostra entitat estem vivint un canvi de paradigma per tal de posarnos en línia amb el model d'atenció centrada en les persones. Aquest
canvi, a banda de ser un canvi en la filosofia de l'atenció, també
comporta un canvi a tots els nivells, inclòs l'estructural.
El que abans es marcava com la línia a seguir en l'atenció de les
persones, ara es queda curt, obligant-nos a tornar a dirigir el focus a
l'objectiu final de la nostra intervenció: La Persona. Qui tenim davant. I és
a partir d'aquí, que el nou enfocament ens guia a través del coneixement
de cadascun, amb les seves individualitats i singularitats i no únicament
en la cura de les seves necessitats bàsiques i assistencials.
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Moments...

Tallers
i Festes '16

La Pepita, una de les
nostres centenàries, i
la seva filla Anna
La Lolita i la Cati al
taller de cuina!!!
mmm....

nor 2016
Diada de Germa
Una mica de ball per
animar les festes
d'aniversaris!!!
L'Esperanza i la
Hilda, amigues i
companyes

Sortides '16
Ens encanta celebrar
el Nadal tots junts!!
Cantem i ballem!!!

Barceloneta

El Molino

Les Nadales de tota la
vida i les que cadascú
coneix des de petit...

A l'Auditori ho vam
passar genial tocant
tot tipus d'instruments!

Sal Café
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Sagrada Famíli
a

I com vam gaudir de
la nostra paella a la
Diada de Germanor!!!

Dades Econòmiques
ingressos
1.288.271,15
Quotes

Residents

49,30%

Prestacions DGPS

47,60%
1,50%

Quotes Socis i Donacions
Subvencions

1,48%

Altres

0,09%

despeses

1.280.371,24

Personal

66,62%

Alimentació i serveis

11,36%

Arrendaments

10,31%

Subministraments i informàtica

3,63%
2,28%

Reparació i manteniment
Amortitzacions immobilitzat
Assesories i assegurances
Vestuari i neteja
Quotes i Tributs
Altres compres

2,17%
1,67%
1,29%

0,48%
0,35%
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Fes-te voluntari
Contacte: Equip voluntariat
Tel. 93 265 17 18 - 93 265 21 32
voluntariat@residencialessaleses.org

www.residencialessaleses.org
Treballa amb
nosaltres

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

Sol.licita plaça
Contacte: Treballadora Social
Tel. 605 83 52 93
jpuig@residencialessaleses.org

Segueix-nos a:

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

