Presentació
Hem fet XV anys!!

Aquest any 2016 ha estat un any molt especial per
la Fundació: portem 15 anys de camí….15 anys de
vida.
Des del primer dia, el nostre repte ha estat millorar la
qualitat de vida de les persones grans, de les persones
que pateixen, d’aquest col·lectiu que després de
tota una vida d’esforç i treball es troben en situacions de vulnerabilitat i
de dependència. I és que es mereixen un reconeixement, un respecte, un
tracte professional i humà en aquest últim tram del seu camí.
En aquests 15 anys hem anat creixent al ritme de les necessitats que
han anat apareixent, ens hem anat adaptant als canvis i hem posat en
marxa diferents projectes, com ara l’atenció especialitzada a les persones
que pateixen la malaltia d’Alzheimer. I és que el creixement exponencial
d’aquesta “epidèmia” del segle XXI ja és una realitat i ens afecta de ple, i
hem de posar recursos i eines que no hi ha i que són vitals per aquestes
persones i per la seva família. Aquest any també hem aconseguit engegat,
de la ma de la Fundació Pascual Maragall, els grups terapèutics de suport
a les famílies d’aquests malalts.
Fa uns anys, vam començar a detectar que les famílies ens demanaven
també el nostre ajut i suport a casa seva i vam iniciar el servei d’atenció
domiciliària. Aquest any ha estat clau per consolidar el que era un servei
“complementari” al centre de dia, i en aquests moments la Fundació està
anant a domicilis de municipis de tot el Baix Llobregat.
I seguim endavant, somiant que podem anar una mica més enllà i tenim
projectes que esperem aconseguir fer realitat, en definitiva, per a que les
persones grans puguin viure millor i que no hagin de marxar de casa seva
si no volen.
Gracies a tots els que, d’una manera o altre, formeu part d’aquest gran cor
que és la Fundació Ana Ribot: avis i àvies, famílies, equip de professionals,
voluntaris, amics, col·laboradors.....sense vosaltres tot el que hem fet,
estem fent i farem no seria possible.
Àngels Saldaña Martínez
Directora
Fundació Ana Ribot

GRÀCIES A VOSALTRES!
Agraïments especials als amics i donants, a les entitats i a totes
aquelles persones anònimes que ens han fet suport aquest any
2016. Han col·laborat 48 voluntaris en diferents actes per a tota la
ciutadania de Pallejà.

FUNDACIÓ ANA RIBOT
Vallès i Ribot 2, 2A
08780 Pallejà
Tel. 936 632 580
info@fundacioanaribot.org
www.fundacioanaribot.org
Pot fer un donatiu al compte:
ES58 0081 7010 5600 0137 9339
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Centre de Dia “Ana Ribot”

I seguim avançant en la nostra tasca per MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES GRANS.

2016, un any de millores!!
Hem aconseguit la Unitat d’Alzheimer i altres demències i com a
resultat, una important millora en l’atenció a aquests malalts.

Aquest 2016 ha estat un any important per l’entitat, un any
de creixement i millora gràcies a la creació de la Unitat
d’Alzheimer i altres demències al centre de dia així com a la
nova Sala Snoezelen. Un any d’expansió del servei d’atenció
domiciliària que ens ha fet arribar a més de 50 domicilis de
persones que estan soles a casa seva i que necessiten del
nostre recolzament i suport. I la consolidació d’un altre dels
nostres grans reptes, l’atenció a les famílies, amb els Grups
Terapèutics de Suport a aquests familiars que conviuen
diàriament amb la malaltia d’Alzheimer.
D’on venen i que fem amb els diners que gestionem?
L’any 2016 hem aconseguit donar serveis i aconseguir
donatius per un total de 979 mil euros, tots ells destinats a
les activitats de la Fundació.

Ja tenim una Sala Snoezelen! El nostre somni s’ha fet realitat: un
espai per les persones amb una demència avançada, que están
ateses per una professional preparada a nivell tècnic i humà i amb
el material adient per activar els seus sentits.
Pel centre han passat 74 persones de les quals més del 51% pateixen
Alzheimer o algún altre tipus de demencia.
I tambè seguim treballant per un Envelliment Actiu, amb les
persones grans que no presentan deteriorament cognitiu o aquest
és molt inicial, i el repte de mantenir les seves capacitats físiques i
cognitives.
Estat cognitiu dels usuaris del Centre de Dia
GDS 1
10,80%
GDS 2
20,27%
GDS 3/4
31,06%
GDS 5/6
31,08%
GDS 6/7
6,70%

Origen dels recursos
Ingressos Serveis SISPAP
20,6%
Ingressos dels serveis d’usuaris
37,5%
Donatius d’entitats públiques i privades 34,5%
Donatius de particulars
7,4%

Deambulació autònoma

50,6%

Deambulació amb ajuda

30,2%

Cadira de rodes

13,2%

Servei complementari de transport adaptat
75.000 quilòmetres al 2016
4.704 hores de
servei

FAMILIA de la Sra. Encarna Gutierrez Molina.
Pel seu gran amor i entrega al llarg d’aquesta dura travessia.

3 vehicles
48 persones ateses

Aquest any 2016 el Guardó a “Un Gran Cor” ha estat concedit a la
5526 viatges

Pallejà
Sant Andreu de la Barca
5896 hores de servei.
Esparraguera
2223 h d’Atenció a la persona.
Abrera
3673 h d’Atenció a la LLar.
Sant Vicenç dels Horts
13 treballadores al vostre servei.

58 usuaris atesos.

Fem Costat
HEM AJUDAT A 14 PERSONES AMB 4.957 EUROS
354 euros per persona.
9 tenen més de 80 anys.
Donatius al fons per valor de 4.700 euros.
Els ajuts han estat destinats a cobrir necessitats d’atenció a
Domicili, transport adaptat i Centre de Dia derivats de malalties
com Fibromiàlgia, dependència funcional, Alzheimer, Parkinson,
Discapacitat física, Depressió, …

“Que cap persona gran deixi de ser atesa
per manca d’ingressos suficients”

Grups terapèutics de suport
emocional als familiars

Estat físic dels usuaris del Centre de Dia

Destinació dels recursos
Inversions
24%
Serveis Centre de Dia i Atenció Domiciliària 55,6%
Despeses generals
15,5%
Ajuts Fem Costat
4%

Servei d’atenció a domicili

Arribem
a 9 poblacions
del Baix LLobegat

19 FAMILIES participants
36 SESSIONS
Acompanyament emocional
Aprenentatge de recursos

Informació de la malaltia
Reducció de trastorns psicològics
Millora de l’estrés

Voluntariat
Hem seguit en la tasca de sensibilització i promoció del voluntariat
Social.
Hem celebrat la “III Jornada Intergeneracional Solidària” amb
el suport de l’Ajuntament , de comerços i empreses, de moltes
persones anònimes i entitats culturals i esportives
8 persones grans soles amb risc d’exclusió social han estat
acompanyades per voluntaris.

