Com cada any us fem a mans la memòria de les activitats
realitzades, els projectes de futur i l’estat de comptes.
Les accions han estat múltiples i variades, d’acord amb l’ideari i
missió de la Fundació. Totes encaminades a millorar la qualitat de
vida de la persona i la de la seva família, així com, a donar
resposta a les múltiples inquietuds dels professionals per poder
treballar millor en l’acompanyament del què la persona desitja i
precisa.

Aconseguir entre tots mitjançant la formació i la investigació, noves
tècniques de treball, perquè la demència no passi desapercebuda,
que sigui present tant en la societat com en l’agenda pública..., en
definitiva, que la persona pugui expressar les seves necessitats, és
el que fonamenta la nostra feina.
Gràcies a la participació de tots, a l’ajut econòmic dels donants, en
definitiva a la confiança que continueu dipositant en nosaltres.

L’objectiu en totes les accions és el de continuar incorporant la
persona de forma proactiva en la comprensió dels canvis
ocasionats per la pròpia malaltia, prevenir el seu futur i protegirse ell mateix, en definitiva viure la demència.

Eulàlia Cucurella
Presidenta

Quan la persona ha estat incapacitada, donar-li veu i col.laborar
en reduir els “estigmes” que socialment genera la demència, és la
tasca d’Ajudar i protegir.
La unitat familiar pot esdevenir un “gestor del cas”, però
necessita el suport dels professionals especialitzats i coneixedors
del procés, de les situacions, dels recursos més adients i adequats
a les seves necessitats. Persona i família dedica la seva expertesa
a oferir aquest suport.
Els professionals, al mateix temps, precisen d’una especialització i
unes eines que els ajudin a donar aquest suport i qualitat de vida,
fins i tot quan la persona està institucionalitzada. Oferir un servei
de formació, orientació i assessorament és un altre dels aspectes
fonamentals que des de la Fundació es proporcionen.

AGRAIMENTS:

Presidència: Eulàlia Cucurella.
Vice-Presidència: Anna Rovira.
Associació Alzheimer Catalunya, Elena Fernández, Ricard Rubio, Maria
Eulàlia Serra, Eduard Vázquez, Josep Vila, Josep Vilajoana.
Honorifics: Lluís Cabrero, Xavier Grasset, Francesca de Puig.

Persones per línees d'activitat

Persona i Família

50%

Elena Fernández, Romina Figueredo, Reyes Gastó, Paqui Gómez,
Àlex Jaime, David Molina, Alberto Rodríguez, Toni Roig, Karma
Ruescas, Ana Sales i Eva Sánchez

23%

Cecilia Alcaraz, Elena Fernández, M Rosa Palmarola, Duna
Ulsamer i Josep Vila
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Cecilia Alcaraz, Elena Fernández, M Rosa Palmarola i M Eulàlia
Serra

9%

Elena Fernández i Duna Ulsamer

Direcció i
Administració

Formació +
Consultoria
Ajudar i Protegir

L’ Alzheimer’s Disease International (ADI - World Alzheimer Report 2009)
progressiu per al desenvolupament de serveis per a la demència.

proposa treballar un abordatge

TREBALLEM PER DONAR RESPOSTA A LES RECOMANACIONS DE L’ADI

Desenvolupament de serveis
a persones sense família
• Entitat tutelar
• Programa de detecció de
situacions de risc

Desenvolupament de serveis
a persones i a famílies
• Acollida
• Grups persona i cuidadors
• Atenció psicològica
• Assessorament jurídic

Creació de capacitat
• Formació professionals en
Atenció Centrada Persona
• Adquisició de recursos
• Convenis Universitats i
centres formació
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en domicili

D’acompanyament
mèdic

Servei de guàrdia
365 dies / 24 h

Implementació del model VIPS que durant aquest any
2013 s’ha consolidat en aquesta àrea.
Incorporar activament la persona i el seu entorn en el
desenvolupament del càrrec judicial amb absoluta
transparència en la presa de decisions.
Formació de tots els professionals en atenció centrada
en la persona i en la utilització de la eina DCM
(Dementia Care Maping).
Creació d’un equip de mapejadors que ajuda als
equips dels Centres Residencials i a l’equip d’Ajudar i
Protegir a adoptar la visió de la persona amb demència.
Apropar encara més la pretutela i la tutela, establint
un referent únic que acompanya la persona al llarg del
procés.
Consolidació en la gestió de la xarxa de serveis que
donen resposta als buits de l’actual sistema públic
d’atenció.
Consolidació en l’assessorament i suport a la persona
i al seu entorn en l’elecció de l’autotutela.
Definició d’una altra línea d’acció pel seu
desenvolupament en el 2014: Projecte d’Assessorament
Tècnic Professional.
35 persones Complexitat i Expertesa: Persones sobre
les quals no hem intervingut des de la guarda de fet
però hem assessorat els equips que les atenien
17028 hores d’acompanyament especialitzat: Atenció
directa per part de l’equip expert del Programa.
200 hores de solidaritat: Inversió d’hores en serveis
d’acompanyament
emocional
a
les
persones
pretutelades sense recursos. El seu finançament prové
de donants externs i solidaris.
300 professionals: Participació en la II Jornada de la
Coordinadora Tutelar: “Apunts sobre Afectivitat i
Sexualitat” i en les Jornades d’Atenció a Domicili de
ACRA: “Atenent des de la Despersonalització”.

Manteniment de l’atenció en primera acollida (33
famílies)
Manteniment de l’atenció en grups de suport (71
famílies)

33
Famílies

Manteniment dels espais de Teràpia Familiar Sistèmica
(3 famílies)

Ateses al servei
d’acollida

Manteniment de l’atenció telefònica i contenció inicial.

9
Famílies

35
Famílies

Ateses amb teràpia
sistemàtica familiar (3)
Gesto de recursos (2)
Assessorament Jurídic (4)

-De suport
(71 famílies)
-De reminiscència
(23 famílies)

Servei d’atenció
telefònica (sense
registre)

Consolidació del projecte de Reminiscència:
Participació del projecte Europeu Grundtvig (20102012)
Acceptació d’un segon projecte Europeu Grundtvig
(2013-2014)
23 famílies i 23 persones afectades participants del
grup reminiscència
Creació de la pàgina web
www.rememberingtogether.org
Gestor de recursos:
32 primeres visites
15 seguiments
Assessorament jurídic: 4 famílies
Hem participat a la Xarxa de Famílies Cuidadores de
l’Ajuntament de Barcelona

959
Professionals

136
Professionals

7 Cursos
DCM bàsic

Amb universitats i
centres de formació

L’any 2013 hem arribat a 469 professionals formats en
l’ús del Dementia Care Mapping - Al món hi ha 6805
professionals formats .
Hem realitzat la revisió i adaptació del Llibre: Atención
Centrada en la Persona: mejorando los recursos (VIPS).
Dawn Brooker. 2013. Ed. Octaedro.

19
Conferències
i Jornades

9
Convenis

30 Cursos
ACP

Des del marc de treball del model ACP hem
acompanyament a equips professionals en l’enriquiment i
transformació de la mirada del seu rol professional.
Directament treballant a les organitzacions o a través de
les conferències on hem participat.

1.370 persones
aprox.

1
Taller en
Reminiscència

Actuacions
en més de

12
persones

75
centres

Hem participat en l’elaboració del document
Recomanacions sobre el desenvolupament dels drets i deures
de els persones grans en entorns residencials – Comitè
d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya
Hem generat l'adaptació del DCM a entorns domiciliaris
i a centres per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tot innovant en serveis com el SAD i l'atenció tutelar; i nous
sectors, com el de la DI que també atenen a persones amb
demència
Hem participat de la Xarxa Europea de Reminiscència
en l’elaboració del certificat europeu de Reminiscència
des del projecte Europeo Grundtvig 2012-2014.
Hem certificat els primers 12 alumnes en el curs “Us de
la reminiscència” reconegut per la Xarxa Europea de
Reminiscència (ERN).
Publicacions 4 (2 articles; 1 llibre; 1 pròleg)

Concert Benèfic a favor de l’Alzheimer- Alzheim Music ( Badalona, maig)
Artistes emergents com: Ismael Gonzalez i la seva banda, Sandra Castelnuovo, Daniel de
Dios, Atomic Boy Blues, David Ros i la banda Mundaka i The Hitmakers Soul Band van oferir un
gran espectacle i gràcies a la seva implicació i generositat, vam poder gaudir amb el seu art,
amb una assitència de més d’un centener de persones.

Segona edició - Anem de marxa per l' Alzheimer (Barcelona, juny)
La MARXA NÒRDICA és potser l'activitat física més completa. Afavoreix el bon funcionament
de la majoria de sistemes i funcions corporals, tant locomotrius, metabòliques, com de circulació,
etc. Millora la mobilitat en persones afectades de Parkinson, d’Alzheimer i altres patologies.
La campanya va tenir un alt ressò mediàtic, arribant a més de 200.000 persones, i la
participació va ser de més de 185 persones. (un 35% més que en l’edició anterior).

Exposició fotogràfica El pas del temps i la memòria (Mollet del Vallès)
Amb la reminiscència com a eina de comunicació a través dels propis records, Alzheimer va
fer un taller amb familiars i persones afectades. Amb aquest recull de fotografies, volem
mostrar moments en què la comunicació i els vincles es van produir.
La mostra que va ser visitada per un públic molt divers des del 12 de febrer fins el 22 de
març (es calcula unes 200 persones) i va donar lloc també a una xerrada que, sota el mateix
títol, va aplegar a més de 40 persones.
Participació en

5

mitjans de comunicació

Aquest any 2013, l’entitat ha tingut unes pèrdues de 52.306.21€. No s’han fet efectius els cobraments de més d’una
subvenció que resta pendent, així com també va quedar algun servei sense ser cobrat.
Aquestes pèrdues han estat
absorbides pels fons de la mateixa entitat, resultants de la gestió d’anys anteriors.
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Despeses

558.356,21€

Ingressos

506.050,00 €

En 25 anys d’experiència hem:

- Gestionat més de 6.300.000€ per ajudar a persones amb demència i a les seves famílies.

- Aconseguit la confiança de més de 280 entitats.

- Atès a més de 28.000 persones, ens avala el nostre treball pioner en atenció centrada en la
persona i la nostra formació experta.

- Ajudat les persones que pateixen demència i sabem com fer-ho.

