Sumant sinergies amb el nostre entorn

FUNDACIÓ ANA RIBOT

El suport d’entitats públiques, empreses privades i socis particulars s’ha mantingut aquest any 2021 malgrat les dificultats d’una etapa
marcada per el COVID 19.
A més del compromís de mantenir i millorar els serveis que ja oferim, en part gràcies a aquestes aportacions, el 2022 es especialment
rellevant per a la Fundació ja que afrontem un projecte molt desitjat d’ampliació i millora dels serveis que volem oferir a la gent gran
de la comarca .
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La necessitat d’ oferir noves alternatives a aquest sector de la població ens obliga a redoblar esforços per generar sinergies i acords
amb tots els actors que es poden sumar a aquest repte. Les empreses del territori, els ajuntaments i els col·lectius i particulars amb el
seu suport seran clau en la consecució d’unes instal·lacions que beneficiaran tota aquesta població.
Fidelitzant els qui ja col·laboren i sumant nous suports podrem aconseguir aquesta nova fita.
¡Us animem a compartir amb nosaltres aquest repte!

Despres d’una llarga espera, s’ha aprovat el

Aquest any la col·laboració dels diferents sectors ha seguit marcat per la COVID, però ens ha enfortit com a part de la societat.

projecte d’urbanització i el de reparcel.lació

Les empreses.
Empreses com CONTANK o Ciments Molins segueixen un any més aportant, tant recursos econòmics, com recursos humans dins
la col·laboració que mantenen amb la Fundació i és un exemple del que haurien de ser les empreses amb una política social marcada.

Riba, 55. El que ha permés que es puguin

Aquest any diferents empreses de l´entorn s´han incorporat a algunes de las campanyes i projectes de la Fundació.
Les entitats públiques.
Al terreny de les entitats públiques tant la Generalitat, com la Diputació de Barcelona han confiat en projectes com Regala somriures,
el jardí sensorial o el transport adaptat, confirmant el seu recolzament al nostre treball. Aquest any, a més hem afegit l’ Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca com entitat que ens ha atorgat subvencions.

de la casa sita en Pallejà, a Avgda. Prat de la
iniciar les obres al jardí de la Fundació, el
nou Jardí Sensorial, així com la nova entrada
al Centre de Dia.
I ara mirem endavant i entomem un nou
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any, amb molta il.lusió en poder aconseguir
fer realitat el nostre proper repte: la remodelació i rehabilitació de la casa
donada pels nets de la Ana Ribot per a que en els proper 3 anys poguem:
Ampliar els serveis a les persones grans, potenciant l’envelliment actiu
(fisioterapia especialitzada en geriatría, rehabilitació cognitiva,…)
Adequar espais propis i d’autogestió per a voluntaris i voluntaries
Destinar un espai per a formació de professionals relacionats amb l’atenció
a la dependencia i a persones amb Alzheimer.

Les campanyes.
Campanyes específiques com la cursa virtual KM per l’Alzheimer a més de generar ingressos per l’entitat, tant de particulars com d’
altres, ha permès establir relació amb empreses i col·lectius sensibilitzats amb la nostra tasca.
El futur.
El repte de futur és mantenir i augmentar aquestes col·laboracions per fer realitat el nou projecte d’ampliació i millora d’espais de la
Fundació.
Per això tan important és l’aportació d’una empresa amb la seva capacitat com la quota d’un soci que confia en el nostre treball.
Confiem que tots i totes les que llegiu aquestes línies pugueu fer el mateix dins de les possibilitats de cadascú i sigueu part d´aquest
projecte tan necessari pel territori i per la societat en general.

Vols fer-te amic?

necessaris per a que puguin viure autónomamente el màxim de temps
possible.
Tot aixó seguint les directrius que ens marquen les persones grans del segle
XXI: Vull envellir a casa meva, al meu entorn, a la meva comunitat, amb el que
necessito per mantenir les meves capacitats, la meva autonomía, per envellir de la
forma més sana i saludable possible, disposar de llibertat per triar el que m’agrada
i no m’agrada. Participar del que passa al meu entorn, al meu poble. Vull tenir
la tecnología que m’ajudi a cobrir les meves mancances i seguir vivint de forma
autónoma i lliure.

a aquest col.lectiu de tots els municipis del voltant, pensat per persones que
volen envellir cuidant el seu cos, la seva ment i el seu cor, tambè ajudar a
cuidadors de persones amb Alzheimer o altre tipus de dependència que volen

Fundació Ana Ribot
fundacioanaribot

Construir vivendes adaptades a persones grans amb tots els serveis

recursos especialitzats en persones grans, que pugui atendre i donar serveis

ES58 0081 7010 5600 0137 9339

info@fundacioanaribot.org

cuidadors de persones amb dependència.

I es que al Baix Llobregat, concretament a Pallejà volem crear un centre de

Emetem el corresponent certificat per a la desgravació de la donació tant a l’import IRPF com a l’Impost de Societats.

fundacioanaribot.org

Crear el primer Centre de Nit a Catalunya que permeti temps de respir a

mantenir-los a casa i que necessiten suport material i emocional per poder
aconseguir-ho.

fundanaribot

fundacioanaribot

Per aconseguir aquest gran repte, necessitem sumar els esforços de tots i
totes, AJUDA’NS A FER-HO POSSIBLE!
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Usuaris al 2021

El 47% són de Pallejà, la resta te el seu domicili en municipis del voltant.

GDS 7 8%

14 Homes
El 35% dels usuaris són dependents lleus - grau I
El 46,% dels usuaris són dependents moderats - grau II
El 17% alts dependents - grau III
El 2% en tramits o pendents de sol·licitar valoració

45 Dones

85 anys mitja edat

7 Homes

80 anys mitja edat

Treball en 3 grups de diferent Una de les fites ha sigut finalitzar les obres i posar en marxa

Jardí Sensorial. En aquest espai hem iniciat la teràpia
individual Snoezelen amb els usuaris de la Unitat de
Demència i hem pogut disposar d’aquest entorn acollidor
i estimulant per a que cada grup el gaudeixi setmanalment.

dereiorament cognitiu:

GDS 3-4 34%

el

Moderat
Moderat-avançat

GDS 5-6 44%

Avançat

El 70% dels usuaris pateixen algun tipus de demència, principalment Alzheimer

El projecte ha estat actiu i vigent durant tot l’any 2021. Durant aquest temps hem “patit” confinaments
dels diferents grups i de personal d’atenció directa, al llarg de l’any, pero tot i les dificultats hem

51 usuaris han utilitzat el servei de transport al llarg de l’any 2021.

2021

vetllat per mantenir la normalitat en el treball diari, adaptant-nos a les situacions i necessitats reals,
amb els recursos dels que disposàvem.

Aquest any 2021 la Fundació Ana Ribot ha signat un

Aquest any, malauradament, encara molt marcat per la pandemia.
Els protocols de prevenció de contagis han estat la constant al llarg
de l’any, però malgrat això, tot l’equip de La Fundació Ana Ribot ens
hem esforçat i hem treballat intensament per prioritzar el sentit de
la nostra feina: estimular i activar a les persones grans, atenent les
seves necessitats.

Origen dels recursos

21% Donacions
entitats privades

52 persones amb Alzheimer o altre tipus de demència.

GDS 1-2 14%

La mitja d’edat dels usuaris es de 81 anys

21% Subvencions
d’entitats públiques

Aquest 2021 i malgrat les restriccións, s’ha dut a terme diariament el programa de
Terapies No Farmacològiques que estimula i activa les capacitats cognitives, físiques,
emocionals i socials de les persones amb Alzheimer

Estat cognitiu (GDS)

70 Dones
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Unitat d’Alzheimer

Centre de Dia “Ana Ribot” amb transport adaptat

84
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8% Donacions particulars
25% Ingressos serveis Generalitat
Centre de Dia

25% Ingressos serveis usuaris Centre de Dia

conveni de col·laboració amb ASISTED per traspassar
la gestió del servei d’atenció Domiciliaria.
ASISTED es una associació amb 40 anys d’experiència
en l’àmbit de la atenció domiciliaria.

Voluntariat

35

Voluntaris a l’any 2021

2 acompanyaments a la llar al programa Al Teu Cosat
53 persones acompanyades al programa Somriures en Línia

Destí dels recursos

Hem arribat a

10% Despeses generals

50.000

persones en la nostra zona

d’influència gràcies a potenciar els canals digitals

27% Ampliació i millores dels
equipaments de la Fundació
Amb donacions d’entitats privades i particulars

més de

63% Serveis Centre de Dia

6.000 persones impactades #sumakmporelalzheimer, gràcies als treballadors
de Neuraxpharm a Europa, els de Ciments Molins industrial i aquest any
s’han sumat Basf, E-sentia i Compsa Corporación , a més de 100 persones

Aquest any 2021 hem Fet Costat a 4 usuaris
del Centre de Dia per un import de 2.562€

particulars.
Aconseguint sumar més de 12.669 km recorreguts per l’Alzheimer

Arribem a les següents poblacions:
Abrera · Cervelló · Corbera del Llobregat · Esparreguera · Martorell · Molins de Rei · La Palma de Cervelló · Pallejà · Sant Andreu de la Barca · Sant Feliu del Llobregat · Sant Vicenç dels Horts · Vallirana

