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APADRINA A UN AVI

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Volem pal•liar la solitud de persones grans amb pocs recursos, i per això,
oferim la companyia de voluntaris a domicili o a residències, i al
sociosanitari del Parc Hospitalari Marti Julià.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Volem pal•liar la solitud de persones grans amb pocs recursos, i per això, oferim
la companyia de voluntaris a domicili o a residències, i al sociosanitari del Parc
Hospitalari Marti Julià. Mitjançant el programa Apadrina a un Avi posem en
relació joves estudiants i persones grans amb l'objectiu de fomentar la relació
intergeneracional.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Gent Gran: Fer companyia a gent gran amb pocs recursos que normalment
viuen en soledat, facilitant la seva autonomia i millorant l’autoestima.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Apadrina a un avi: Acompanyament periòdic i continuat de joves a persones
grans ue viuen en residències.

DESTINATARIS

Gent Gran

DESTINATARIS

Gent Gran

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Gent Gran

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Gent Gran

PERFIL DEL VOLUNTARI

La persona és l'encarregada de de crear un clima especial. Ha de ser
empàtica, pacient, respectuosa i alegre.

PERFIL DEL VOLUNTARI

La persones obertes de l'etapa escolar i respectuoses amb els altres. Cal ser
amable, alegre i pacient.

EDAT DEL VOLUNTARI

A partir de 18 anys

EDAT DEL VOLUNTARI

A partir de 14 anys-

LLOC I HORA DEL SERVEI

Residència Les Vetes, Nostra Llar i Centre Sociosanitari de l’Hospital Martí
Julià

LLOC I HORA DEL SERVEI

Residència Les Vetes, Nostra Llar i Centre Sociosanitari de l’Hospital Martí Julià

CONTACTE DE L’ENTITAT

Judith Pagès Petit
judithpagespetit@hotmail.com

CONTACTE DE L’ENTITAT

Judith Pagès Petit
judithpagespetit@hotmail.com
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TALLERS DE MEMÒRIA

SERVEI

RESIDÈNCIA

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Els tallers de memòria s’estructuren en 10 sessions d’una hora de durada
on es desenvolupen exercicis pràctics que estimulen la memòria residual i
l’aprenentatge d’estratègies amnèsiques que en millorin el rendiment.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

La Residència assistida Les Vetes va obrir les seves portes el 1995 per donar un
servei d'acolliment, substitutori de la llar, a les persones grans que tenen
dificultats per continuar vivint a casa seva.

OBJECTIUS DEL SERVEI

L’objectiu és donar la millor atenció als residents mitjançant una assistència
integral i personalitzada.

OBJECTIUS DEL SERVEI

És un servei que ofereix la Fundació Les Vetes dirigit a les persones grans
que presenten dificultats cognitives inicials amb l’objectiu de:
Estimular els processos relacionats amb la memòria, com l'atenció, la
percepció, el llenguatge, l'orientació, etc.
Aprendre i incorporar estratègies amnèsiques com l'associació, la
visualització, la categorització, etc.
Aplicar els continguts apresos a la solució d'oblits o situacions quotidianes
dels participants
Oferir idees bàsiques de com funciona la memòria i els factors que hi
intervenen, com les funcions cognitives, la motivació, l’estat emocional
etc...

DESTINATARIS

Gent Gran

DESTINATARIS

Gent Gran que no pot viure a domicili.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Gent Gran

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Gent Gran

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones disposades a acompanyar a l'avi en el seu aprenentatge per
estimular la memòria. Persones amb ganes d'ensenyar, pacients i alegres.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones disposades a acompanyar a un avi en les seves tasques diàries a la
residència i també per a sortir a passejar o altres activitats dins la residència. Ha
de ser una persona empàtica, pacient i respectuosa.

EDAT DEL VOLUNTARI

A partir de 18 anys

EDAT DEL VOLUNTARI

A partir de 18 anys

LLOC I HORA DEL SERVEI

A concretar

LLOC I HORA DEL SERVEI

A concretar

CONTACTE DE L’ENTITAT

Àngels Teixidor o Rocío Valencia
Telèfon: 972401014
direccio@lesvetes.com

CONTACTE DE L’ENTITAT

Àngels Teixidor o Rocío Valencia
Telèfon: 972401014
direccio@lesvetes.com
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CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

SERVEI

Actes de projecció social de la Fundació

SERVEI

TALLERS D’ALFABETITZACIÓ

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Commemoració del Dia Internacional de l'Alzheimer
Dia Internacional de la Gent Gran
Dia internacional del Voluntariat
Cursa Popular Les Vetes
Llentiada

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Classes orientades a fer un recordatori de les pautes bàsiques de la ortografia i
gramàtica: catalana i castellana.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Segons l'esdeveniment que es faci hi haurà diferents tasques en les que
col·laborar. Si estàs interessat/da, posa't en contacte amb l'entitat per tal
que et puguem explicar els serveis.

OBJECTIUS DEL SERVEI

DESTINATARIS

Ciutadania

DESTINATARIS

Majors de 65 anys

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Salt

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Gent Gran

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones disposades a acompanyar a l'avi en el seu aprenentatge per
estimular la memòria. Persones amb ganes d'ensenyar, pacients i alegres.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones amb estudis secundaris i/o amb un domini de la llengua que els
permeti ensenyar, a un nivell molt bàsic, l'estructura de la llengua catalana.

EDAT DEL VOLUNTARI

A partir de 18 anys

EDAT DEL VOLUNTARI

A partir de 18 anys

LLOC I HORA DEL SERVEI

A concretar

LLOC I HORA DEL SERVEI

Dimarts de 2/4 d’11h a 2/4 de 12h

CONTACTE DE L’ENTITAT

Àngels Teixidor o Rocío Valencia
Telèfon: 972401014
direccio@lesvetes.com

CONTACTE DE L’ENTITAT

Montse Casademont
972 011655

Les classes s’ofereixen en una aula del centre de recursos. Dins a la mateixa hi
ha diferents nivells d’aprenentatge en de la llengua catalana i castellana.
El voluntari/a haurà de tenir coneixements necessaris de la llengua per poder
impartir les classes.

