Fundació Tutelar del Ripollès

2018

L’ENTITAT
La Fundació tutelar del Ripollès és una entitat privada sense afany de lucre, que
forma part de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i està adscrita a la
Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Treballa per l’acompliment
pliment de la seva missió, en el desenvolupament i respecte dels drets i
de la qualitat de
e la vida de les persones
persones.

MISSIÓ
Acompanyar, representar, defensar, promoure i vetllar pel desenvolupament i respecte
dels drets i la qualitat de vida de les persones que acompanyem i representem. Persones,
que a causa d’una malaltia mental, deteriorament cognitiu, discapacitat intel·lectual i risc
d’exclusió social, compten amb el suport d’alguna de les diferents figures jurídiques de
suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya.
La Fundació té el deure de desenvolupar la seva funció amb AUTONOMIA,
INDEPENDÈNCIA, EFICÀCIA i TRANSPARÈNCIA i sempre en benefici de les persones a
les que la Fundació representa i acompanya.

VISIÓ
Ser una entitat de proximitat i referència en la tasca tutelar a la comarca del Ripollès i nord
d’Osona, essent pressents, al costat de les persones fent de la proximitat la nostra raó de
ser.

La Fundació
Tutelar vetlla
perquè els drets
de les persones
s’exerceixin amb
garanties.
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VALORS
Són fruit de la importància en l’abordatge ètic que ens plantegem en la nostra tasca diària i
un pilar fonamental en relació a les persones que acompanyem, les seves famílies i la
societat en general.
1. Conèixer i reconèixer a la persona en la seva individualitat, preocupant-nos
preocupant
per el seu
relat personal, creences i manera de percebre la vida.
2. Fer un abordatge des de l’ètica en la presa de decisions, garantint les competències
necessàries per tal d’increme
d’incrementar les seves capacitats i puguin prendre les seves
pròpies decisions.
3. Hem de treballar per fomentar la no discriminació i el respecte dels drets fonamentals
de les persones, donat que garantir la igualtat no vol dir que tothom pugui exercir els
mateixos drets, es deure de la Fu
Fundació tutelar oferir els suports necessaris a cada
persona perquè totes les persones tinguin els mateixos drets
drets.
4. Hem d’assumir riscos per tal de garantir l’autonomia en la presa de decisions de les
persones que acompanyem
acompanyem, fent del risc una qüestió assumible,
umible, amb arguments
fonamentats fruit del treball en equip entre tots els agents. Quan els riscos siguin molt alts
ens recolzarem en comitès d’ètica especialitzats, per tal que la persona tingui totes les
eines i prengui consciència de la seva responsabi
responsabilitat
litat i les conseqüències que es derivin de
les seves decisions.
5. Altres dels valors que també formen part de la nostra tasca diària són: el treball en
equip, la professionalitat en l’atenció, la responsabilitat, el compromís, la transparència i la
sostenibilitat en la gestió.

L’eix
central és
la persona.
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ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓ TUTELAR
El Patronat està format per:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretària:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Maria Teresa Bulbena Mauri
Mercè Perarnau Casals
Anna Solanich Castany
Ramon Ravés Clusells
Carme Saduní Soy
Elisabet Reolid Dachs
Josep Juncà Vidal
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Els membres del Patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article
332-10.1 del Codi civil de Catalunya).
Tots els membres que formen el patronat tenen expertesa personal en l'àmbit de la salut
mental, els trastorns cognitius i la discapacitat intel·lectual.
Formen part del patronat sense vot: representant a l’ACPAD i representant al
a MAP.

ORGANIGRAMA
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Un dels objectius d’aquest any 2018, ha estat consolidar el treball transversal entre el
patronat i l’equip de professionals.

EQUIP DE PROFESSIONALS I ESTRUCTURA FUNCIONAL
La Fundació consta de tres àrees tècniques al càrrec d’un
d’una
a professional especialitzada i
coordinades entre elles, aquestes àrees són:
1. Àrea social: L’àrea encarregada de l’atenció directa a les persones que
acompanyem i representem, vetllant per la seva salut, el seu lloc de residència i la
seva situació personal i laboral
laboral, garantint els seus drets. La responsable de l’àrea
social és la Sra. Marta López Tallant
Tallant.
2. Àrea econòmica: Dona suport administratiu i comptable, portant a terme la gestió
econòmica i financera tant de l’en
l’entitat
titat com de les persones tutelades. La
responsable de l’àrea econò
econòmica és la Sra. Dèlia Duran Caro.
3. Àrea jurídica: S’encarrega de la gestió de l’àmbit jurídic tant de la Fundació com de
les persones tutelades. La responsable de l’àrea jurídic
jurídica
a és la Sra. Maria Dolors
Vilalta Fossas.
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Aquest 2018 s’ha incorporat a l’equip de professionals la Dèlia Duran
Dura Caro, com
administrativa, per seguir enriquint l’equip i el treball de qualitat.

Distribució del personal
Directora

1

Tècniques Superiors

3

Tècniques mitjanes

2

Of. Administrativa

1

Advocada

1
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Apliquem mesures per garantir a less nostres professionals un entorn de treball que permeti
el desenvolupament de les seves capacitats, competències, creativitat i talent. P
Potenciem la
formació continuada,, la transversalitat i la multidisciplinarietat amb l’objectiu de millorar la
qualitat i l’excel·lència dels serveis i la cohesió dels professionals i el sentiment de
perinença
inença a la Fundació Tutelar del Ripollès.
Les professionals estan acollides al conveni col·lectiu
ectiu d’oficines i despatxos, no obstant,
obstant
l’entitat afavoreix i millora les condicions establertes en matèria de
del salari, de la jornada,
dels dies de lliure disposició, entre d’altres.

Flexibilitat horària i conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
L’horari de les nostres professio
professionals
nals és totalment personalitzat i adaptat a les necessitats
de cadascú per tal de compaginar la vida laboral, personal i familiar. Treballant per part de
cada professional una tarda a la setmana.

8

Fundació Tutelar del Ripollès

2018

FORMACIÓ, JORNADES I AUTOAVALUACIÓ
Anualment realitzem jornades de formació interna i autoavaluació amb l’objectiu de
treballar en equip i de seguir amb la millora contínua d’atenció a les persones i de
del treball
de qualitat.

Assistim periòdicament a les jornades de formació i supervisió que s’organitzen
trimestralment a Barcelona, a través de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars.
Les professionals tenen un bon coneixement de l’entorn i una coordinació molt dire
directa
amb tots els serveis de la comarca,
omarca, fet que ha comportat que la Fundació Tutelar hagi
esdevingut l’entitat
titat tutelar de referència del Ripollès.
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DADES 2018 I BALANÇ SOCIAL
28
Persones
ersones acompanyades viuen al
domicili

28
Persones
ersones acompanyades viuen en
centres residencials per a gent gran

341
Persones acompanyades

Assessoraments
ssessoraments
familiars

a

professionals i

100%
De
e les professionals
formació

han

rebut

100%
De
e les professionals han gaudit de la
conciliació de la vida personal,
familiar i laboral

2
Alumnes de pràctiques

El 66%
Persones i famílies
acompanyades mitjançant la
figura de defensa judicial

De
e les persones tenen diagnòstic de
trastorn cognitiu

El 53%
De
e les persones tenen més de
65 anys
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Formem part de :
-

Junta directiva de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars
Comissió dels drets de les persones amb discapacitat del col·legi d’Advocats de
Girona.
Comissió per aturar el maltractament a les persones grans i del grup de treball de
definició de les accions a portar a ter
terme a tot Catalunya.

Conveni de col·laboració amb l’Assossiació de familiars i malalts d’Alzheimer i altres
demències del Ripollès (FADES)
(FADES).

FIGURES JURÍDIQUES DE SUPORT

86

persones

Assistent personal = 7
8%

1%
Mesures preventives provicionals = 1

20%

44%

Defenses judicials = 17
Pretutela = 9

11%

Administracions patrimonials = 1
Curateles = 13

15%

1%

Tuteles = 38
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EDAT

1%

77 persones
9%

31%

De 18 a 30
11%

De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60

13%

De 61 a 65
De 66 a 75

22%

13%

Més de 76

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL

4%

77 persones

12%

Transtorn cognitiu
39%

Malaltia mental
Discapacitat intel·lectual

19%

Patologia dual o sociopatia
Altres
26%
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VISITES DE SEGUIMENT I ACTIVITATS
TOTAL: 3.891
Mèdiques 440

Econòmic / Patrimonials 1.002

Socials 2.449

11%

26%
63%
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PROJECCIÓ SOCIAL
MILLORA EN LA COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT
All 2018 es va actualitzar la pàgina web de la Fundació Tutelar, amb l’objectiu de millorarne la transparència i oferir una informació més entenedora on ss’actualitza
’actualitza periòdicament el
contingut.
A la vegada, la Fundació Tutelar ha estat present en la premsa escrita comarcal, realitzant
articles de divulgació referents a la garantia dels drets de les persones.

SUMEM

La Fundació Tutelar
ar del Ripollès va participar en les Jornades SUMEM,
SUMEM organitzades per

l’Hospital Comarcal de Campdevànol amb la presentació de la nova figura jurídica de
suport: L’ASSISTÈNCIA
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VISITA DE LES PROFESSIONALS DE L’ENTITAT TU
TUTELAR,
TELAR, SANTA
MARIA DE COMABELLA

El passat 19 d’abril les professionals d’ambdues entitats tutelars vam tenir la ocasió de
realitzar una trobada d’intercanvi de sinergies i experiències en l’àmbit de les entitats
tutelars.
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JORNADES:
“LA REINTEGRACIÓ
PROFESSIONAL”.

DE

LA

2018

CAPACITAT,

UNA

MIRADA

El dia 26 d’abril de 2018 un grup de professionals de la Fu
Fundació tutelar, van participar en
la jornada de treball,, L’ÈTICA EN L’ACOMPANYAMENT A LES PERSONES
PERSONES, organitzada
per la Coordinadora Tutelar de Catalunya amb els següents ponents:


Dr. Josep Ramos Montes – Psiquiatra



Sra. Anna M. Prats – Fundació Tomàs Canet



Sra. Paqui Gómez – Alzheimer Catalunya Fundació
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ACTIVITAT ESCAPE ROOM

Per tal de continuar fomentant la cohesió i el treball en equip, les professionals de la
Fundació Tutelar, amb motiu de la celebració de la ccreació
reació de la mateixa (7 anys) van
v
realitzar l’activitat d’escapisme.
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PRESENTACIÓ
DEL
“MANIFEST
PER
MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS”

2018

ATURAR

EL

Emmarcat en el Dia Mundial de la Presa de Consciència del Maltractament a les
Persones Grans que se celebra anualment el 15 de juny, la
a Fundació tutelar del Ripollès
i FADES ens vam adherir al manifest per fer palès el nostre més absolut rebuig al
maltractament a les persones grans i fer pública la nostra voluntat de treballar
conjuntament per eradicar-ho
ho mitjançant la prevenció, la sensibilització social i les accions
enfront del maltractament.
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COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA SOCIAL“LA CAIXA”

L’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Tutelar del Ripollès van signar un conveni, en què
l’entitat financera va col·laborar econòmicament amb una aportació de 3.000 euros, per
donar suport a la tasca principal de la Fundació Tutelar, que té per objectiu treballar per la
qualitat de vida i la dignitat de les persones que disposen de les figures jurídiques de
suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya
Catalunya.
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DADES ECONÒMIQUES
Els comptes anuals de l’exercici 2018 han estat auditats per l’empresa D
Despatx i Gabinet
d’Auditoria, S.L , es poden consultar a l’àrea de transparència de la pàgina web:
web
www.tutelardelripolles.cat
El pressupost
upost de 2019 és de 276.585,87
276.585,87€,, íntegrament destinats
destinat
d’acompanyament a les persones mitjançant les figures jurídiques de suport.

a

l’activitat

MILLORANT LA QUALITAT
La Fundació Tutelar disposa d’un protocol de processos de millora en l’atenció de les
persones, i és una inquietud de les professionals revisar els objectius periòdicament per
millorar l’atenció i donar resposta a les noves situacions:
Entre d’altres objectius assolits
assolits, destaquem:
-

Increment en la freqüència de les visites de seguiment.
Fem seguiment els caps de setmana i festius de les persones que viuen soles.
En cas d’hospitalització
spitalització realitzem visites diàries i garantim els acompanyaments
necessaris en cada cas.
Reunions de coordinació diàries entre les professionals de la Fundació Tutelar, per
donar una resposta adequada a cada situació personal.
Coordinacions diàries amb els familiars i els serveis importants per al benestar de la
persona.

ÈTICA
Al 2018 es va revisar el codi d’Ètica de la Fundació Tutelar, ja que és un marc de referència
que delimita allò que és èticament acceptable en l’atenció a les persones que
acompanyem i representem, tant en l’àmbit de gestió com en l’àmbit assistencial.

Es pot consultar a la pàgina web de la Fundació Tutelar.
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Associació de Familiars de Malalts dd’Alzheimer i d’Altres
Altres Demències del Ripollès

CONVENI FADES

Aquest any 2018 hem iniciat una nova etapa, signant un conveni amb l’Associació de
familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències del Ripollès (FADES),
(FADES) ambdues entitats
em cregut convenient fer un conveni de col·laboració, ja que el 66% de les persones ateses
per la Fundació tutelar del Ripollès
Ripollès,, són persones amb trastorn cognitiu.
La finalitat d’aquest conveni és oferir conjuntament una orientació més àmplia, tant als
malalts d’Alzheimer, com a les seves famílies, donant suport i acompanyament en el
present i en el futur. Creiem que unint sinèrgies contribuirem a la millora en l’atenció de les
persones de la comarca del Ripollès.
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Associació de Familiars de Malalts dd’Alzheimer i d’Altres
Altres Demències del Ripollès

ACTE DE COMMEMORACIÓ DELS 18 ANYS DE LA CREACIÓ DE FADES
L’associació de familiars de malalts d’Alzheimer i d’altres
demències del Ripollès
(FADES
FADES), el passat 30 de
novembre, va realitzar un acte de celebració dels 18 anys
de la seva creació, amb una assistència de més de 100
persones.
Amb la presentació de FADES a càrrec de la Sra. Isabel
Casas, psicòloga i amb la conferència “Prevenció i qualitat
de vida. Junts sumant esforços per vèncer l’Alzheimer” a
càrrec de la Sra. Glòria Mas, neuropsicòloga BBRC de la
Fundació Pasqual Maragall.
Al final de la conferència es va fer un reconeixement a les
persones i entitats que han fet possible els 18 anys de
FADES.. La Unió intersectorial del Ripollès (UIER)
(U
que
durant aquests anys va estar al costat de l’entitat, als socis
i sòcies per continuar donant-nos
nos confiança i per ajudarajudar
nos a teixir l’entitat al llarg dels anys, i especialment es va
fer un reconeixement a la trajectòria de 4 persones que
des de la creació de l’entitat, varen treballar i treballen de
forma compromesa amb la malaltia de l’Alzheimer
l’A
al
Ripollès. Es va obsequiar a través d’una obra única i
personalitzada de l’Escultor i Arquitecte Sant Joaní Sr.
Francesc Fajula.
1. El primer reconeixement va ser per la persona que va
impulsar la creació de FADES, la Sra. Montserrat Barros,
Barros
que com a familiar va presidir l’Associació durant els primers 5 anys, i que hi continua vinculada com a
Arterapeuta.
2. El segon reconeixement va ser per el secretari i tresorer de l’Associació el Sr. Manel Hueso,
Hueso present des
dels seus inicis i pilar fonamental
namental per la continuïtat de l’entitat.
3. El tercer reconeixement va ser per a qui ha estat el darrer president de l’Associació durant 10 anys el Sr.
Arseni Diez que com a familiar d’una persona afectada es va implicar en la continuïtat de FADES fins a dia
d’avui.
4. I per acabar
ar i a títol pòstum, es va agrai
agrair especialment a la família del Sr. Joan Vilalta i Boix , una de les
persones que va confiar en el projecte des dels seus inicis, no només oferint l’espai de l’UIER,
l’
sinó
representant a l’entitat davant dels diferents organismes, en un moment en què l’Alzheimer era poc visible.
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Associació de Familiars de Malalts dd’Alzheimer i d’Altres
Altres Demències del Ripollès

TALLER DE MEMÒRIA
Del 2008 fins el 2018 s’ha realitzat els següents tallers de memòria al Ripollès.

POBLACIÓ
CAMPDEVÀNOL
CAMPELLES
CAMPRODON

10
3
11

GOMBRÈN

5

LES LLOSES

2

LLANARS

6

MOLLÓ

1

OGASSA

4

PARDINES

5

PLANOLES

8

QUERALBS

5

RIBES DE FRESER

10

RIPOLL - SAN PERE

9

RIPOLL - CENTRE CIVIC

9

SANT JOAN LES ABADESSES

11

SANT PAU DE SEGÚRIES

7

SETCASES

4

VALLFOGONA

9

VILALLONGA DE TER

5

*TOTAL TALLERS

124

*Hem realitzat 125 tallers, amb un total de 1.500 hores i on hi ha
han participat,
1.373 assistents, arribant a totes les poblacions de la comarca.
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SERVEI COMUNITARI I.E ABAT OLIBA DE RIPOLL.

El passat 20 de juny l’ IEE Abat Oliba de Ripoll, va portar a terme el Servei
ervei Comunitari amb
els alumnes de 2n d’ ESO.
Enguany els alumnes treballaren la situació de la gent gran a Ripoll.
Emmarcant amb aquest projecte
jecte es va donar a conèixer als participants l’activitat de
l’associació i a través dels jocs de taula es va portar a terme una sessió d’estimulació
cognitiva de formaa intergeneracional.
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Crta. de Barcelona, 74 Bxs. -17500 Ripoll- (Girona)
Tel. 972 70 45 40
info@tutelardelripolles.cat
www.tutelardelripolles.cat
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