Un any més us presentem el què hem fet a Alzheimer Catalunya
Fundació en els darrers dotze mesos.
Aquest 2014 l’esperàvem especialment perquè s’havia d’albirar el
final de la greu i persistent crisi econòmica que ens afecta des de
2007 i que ens ha fet patir en la gestió del dia a dia.
Malauradament no ha estat així.

Amb la vostra ajuda i amb la dels professionals que treballen a la
Fundació, seguim i seguirem treballant per a un futur amb
garanties, per poder continuar avançant i millorant en l’atenció a
les persones.

S’ha seguit produint la paradoxa que al mateix temps que
continuava l’aprimament en els pressupostos, de les diferents
Administracions, destinats a les persones que atenem, s’ha
incrementat el nombre de les seves necessitats.
Malgrat això el projecte comú de la Fundació, del qual en sou una
part important, s’ha pogut sostenir principalment per tres raons.

Eulàlia Cucurella
Presidenta

La primera per la motivació i la força que ens dóna treballar al
costat de la persona que conviu amb una demència per trobar,
conjuntament amb ella, eines que contribueixin al seu benestar.
La segona per la dedicació, la confiança i el que s’ha involucrat
l’equip de persones que treballen a la Fundació, que han
demostrat que els agrada el que fan i hi posen tot el seu esforç i
il·lusió per poder tirar endavant i donar l’atenció de qualitat que
sempre ha estat la base de la nostra entitat. Des d’aquestes línies
repetir el meu agraïment, i el de la resta de patrons, per la seva
excel·lent feina i saber fer.
Per últim però no per això menys valuós, per la generositat de
persones que tant econòmicament com en diferents accions
solidàries han fet possible que ens poguéssim sostenir durant
aquest passat 2014.
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L’ Alzheimer’s Disease International (ADI - World Alzheimer Report 2009)
abordatge progressiu per al desenvolupament de serveis per a la demència.

proposa treballar un

CONTINUEM TREBALLANT 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

Hem donat resposta: Un equip de 21 auxiliars de
SAD, sis noves incorporacions aquest any i un
increment del 260% en hores d’atenció
domiciliària responen a una voluntat clara de
permanència de la persona en el seu domicili.
Oferint expertesa: La xarxa de serveis
especialitzats adscrits a la nostra tasca s’ha
ampliat territorialment a tots els llocs on tenim
presència, 32 localitats i s’ha diversificat, 8
serveis i
31 professionals col·laborant
activament en ells.
Quatre espais de treball que han apropat a la
Persona i al seu entorn a la presa de decisions
sobre aspectes relacionats amb el seu projecte
vital.
·Espai Dilemes
·Espai Pla de Treball
·Espai Coordinem
·Espai Guàrdies

Des de l'àrea Persona i Família oferim recursos,
serveis i projectes a partir de les necessites
detectades de la persona afectada i de les famílies
que en tenen cura.
S’ha atès a 33 famílies en un total de 47 hores;
en servei de primera acollida i s’ha fet el
seguiment anual de 3 famílies en el Projecte de
Gestor de Recursos. El seguiment suposa un total
de 10 hores de mitja per família.
Els Grups de suport tenen una durada de 15 hores
per grup; generant un total de 60 hores .
Des de el servei d’Atenció Psicològica durant
aquest any s’ha fet un treball d’acompanyament
de 12 hores.
A través de la xarxa europea ERN hem format a
professionals, com a facilitadors en reminiscència
i hem realitzat tallers, on hem invertit un total de
120 hores.
I participem a la taula Taula de Salut del Barri de
Sagrada Familia en xarxa amb 12 entitats del
barri.

Volem agrair a tots els professionals i organitzacions
que continuen confiant en nosaltres – fent projectes,
convidant-nos a presentacions i conferències - per
acompanyar-los en l’apropament a les persones “per
mantenir la seva normalitat i donar continuïtat al seu
projecte vital” -

Durant l’any 2014 hem traduït, adaptat i validat el DCMSL (Supported living) per introduir l’eina del DCM en
l’entorn domiciliari amb l'objectiu de donar recursos a
les organitzacions i als professionals per millorar i
enriquir els serveis de SAD, i apropar-se també al
model ACP. El DCM-SL estarà preparat per introduir-ho
durant l’any 2015.
Volem destacar l’augment d’interès dels professionals
en l’aprenentatge d’eines per apropar-nos a les
persones que viuen amb grans dificultats de
comunicació. Per poder donar resposta, en
col·laboració amb els experts, hem desenvolupat el
curs “Eines d’apropament a les persones” que ha estat
molt ben rebut.
Hem finalitzat el projecte Europeu d’acreditació en
Reminiscència i estem oferint certificats per
professionals per que s’introdueixi la Reminiscència
com una eina en la quotidianitat de la vida de les
persones.

Alzheimer Catalunya treballa en xarxa:

• Acord ciutadà per una Barcelona una Barcelona Inclusiva
• Coordinadora d’Entitats Tutelars
• Consell consultiu Antiga Caixa Terrassa
• DCM International Implementation Grup
• European Network of Reminiscense
• Federació Catalana de Voluntariat Social
• Global Action in Personhood (GAP)
• Taula Salut Comunitària barri Sagrada Família
• Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

3a edició. Anem de marxa per l’Alzheimer
Gran èxit “d’Anem de marxa per l’Alzheimer” celebrada a Barcelona diumenge 1
de juny de 2014. Hi van participar 220 persones i vam comptar amb la
col·laboració de més de 30 entitats i 18 instructors. Sortint del Parc l’Estació del
Nord, els participants van recórrer entre 6 i 9 Km (depenent de la ruta) . Al final
de l’acte es va realitzar un sorteig, on els regals van ser lliurats pels participants
més joves.

1era Jornada. Com arribar a les persones amb demència i/o
discapacitat intel·lectual
5 eines d’apropament
El passat 22 d’octubre vam organitzar una Jornada Formativa on van participar
140 professionals ; on es van presentar eines d’apropament com la
Massoteràpia, Validació, Snoezelen, Basale Stimulation i Reminiscència, dins del
marc de la trobada de mapadors formats en DCM que organitzem
anualment. L’èxit de la jornada, que va deixar a diferents professionals sense
poder assistir-hi, ha generat l’organització d’una nova jornada durant el 2015.

Aquest any 2014 l’entitat ha tingut uns ingressos de 597.927 € i unes despeses de 657.208 €.
La diferència es deu, per una banda, a la venda d’un immoble que la Fundació va rebre d’un llegat (i que s’ha hagut de
vendre a la baixa, - 44.829,21 euros).
Per l’altra a l’actualització del deute pendent (-18.579,41) que l’Associació tenia contret amb la Fundació.
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EN 27 ANYS D’EXPERIÈNCIA:
7.800.000€
• Gestionats per ajudar a persones amb demència i a les seves famílies
+ de 280 entitats
• Confiança aconseguida
+ de 30.000 Persones
• Avalen el nostre treball pioner en atenció centrada en la persona i la nostra
formació experta

Ajudem les persones que pateixen demència i sabem com fer-ho

