MEMÒRIA
ACTIVITATS
2021

ÍNDEX
Sobre nosaltres.................... 1
Cae Bernadette.................... 4
Llar Montjuïc..........................10
Lleure i Respir.......................16
Habitatge i suport a
persones amb malaltia......22
Revisió de vida.....................27
Accions de voluntariat.......28
Col·laboradors.......................30

Sobre nosaltres
Som una entitat que, des de fa 19 anys,
acompanyem persones amb disCapacitat i
acollim persones amb malalties.
Volem esdevenir una entitat de referència a
Barcelona en el nostre àmbit i contribuir a la
millora de la qualitat de vida i al
desenvolupament de les capacitats de les
persones que formen part de la nostra
Fundació.

Història

Objectius

L’any 2002, l’Hospitalitat de la

Fomentem l’autonomia de les

Mare de Déu de Lourdes va

persones amb disCapacitat i de les

crear la nostra Fundació

persones amb malaltia per tal de

d’acord amb els valors

garantir la seva plena inclusió en

fonamentals de l'Hospitalitat;

una societat que volem més justa i

l'Estimació i el Compromís.

solidària.
Afavorir que les persones

2002
2004

CAE Bernadette
Grup Revisió de Vida
Voluntariat
Habitatge i suport per
a persones amb
malaltia.

greument afectades puguin
participar activament en la
nostra societat.
Facilitar que les persones amb
disCapacitat puguin accedir a
l’habitatge d’acord amb la seva
intensitat de suport.

2008

Lleure i Respir

Oferir temporalment un

2009

Llar Residència
Montjuïc

persones amb malaltia i els seus

allotjament alternatiu, destinat a
familiars que s’han de traslladar
a Barcelona per rebre un
tractament mèdic.
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Col·laborar amb altres entitats
afins.

Comunicació
658 persones ens segueixen
114 posts
305 persones ens segueixen
32 tuits
659 persones ens segueixen
61 publicacions

Participació
Superilla Barcelona

Xarxes participació

Taules i
Consells Municipals

2

Programa Radars

Els números
DESVIACIÓ
17.419,73€

INGRESSOS
937.807,63€
DESPESES
920.387,90€

3

CAE Bernadette
Servei d’atenció especialitzada adreçat a
persones amb disCapacitat on oferim els
suports individuals necessaris per al seu
desenvolupament personal.
L’objectiu d’aquest servei és oferir un espai
on mantenir les habilitats funcionals,
socials i de la vida personal per tal de
facilitar l’estada al propi domicili.

Què oferim

Com ho fem

Estimulació sensorial i

Suport conductual positiu.

espais snoezelen.

El PAI(Pla d'atenció individualitzada)

Treball transversal en totes

és el pla que recull els objectius de

les activitats del centre.

vida a treballar, així com els

Autonomia personal i social.

diferents nivells de suports a

Suport en les activitats de

considerar des d’una mirada positiva

la vida diària i en la relació

de la persona. Els PAI s’estructuren

amb els altres.

en diferents parts que corresponen a

Comunicació. Treball

continguts de qui i com és la

transversal per facilitar la

persona, i quins objectius es volen

comunicació dels

aconseguir.

participants orientada a les

Planificació centrada en la persona

habilitats comunicatives de

Fonamentem l’atenció en l’individu,

cada persona.

tenint en compte que cada persona

Acompanyament terapèutic

és única i, per tant, el seu pla

i complementari.

d’atenció estarà en relació a les

Fisioteràpia, teràpia amb

seves necessitats individuals.

animals, teràpia aquàtica,

Suport actiu

musicoteràpia.

Es tracta d’un model de treball que

Acompanyament familiar i

ajuda les persones amb discapacitat

coordinació amb les famílies

intel·lectual a participar en les
activitats del dia a dia de manera
que tinguin experiències

4

significatives.

21

Persones
ateses
7

DONES
14

HOMES
5

Perfil de les
per persones
ateses

ENT
RE
85%
DISC I 100%
A

INTE

PC
L·LE ITAT
CTU
AL

MALALTIES
CRÒNIQUES
AFECTACIONS
MOTÒRIQUES

AFECTACIONS
SENSORIALS
ALZHEIMER

TRASTORN
DE
CONDUCTA

TRASTORN
DE
PERSONALITAT

6

TEA

Equip
professional

8

Voluntàries

Alumnes en
formació

DONES

3
7
FISIO ATE
2 DONES
1 HOME

4 DONES
3 HOMES

10

DONES

Satisfacció
Servei

4 A.T. EDUCATIVES
1 FISIOTERAPEUTA
1 INFERMERA

1 TREBALLADORA SOC.

1 EDUCADORA SOCIAL

7

9,7

SAL
A
SNO
EZE
LEN
I
EST
IMU
LAC
SEN
IÓ
SOR
IAL

EL QUE HEM
FET

TERÀPIA
AMB
ANIMALS

PARTICIPACIÓ

FISIOTERÀPIA

TERÀPIA
AMB
AIGUA

TERÀPIA
AMB
MÚSICA

8

EL QUE HEM
TREBALLAT

AUTONOMIA
ESTIMULACIÓ

EXPERIMENTACIÓ

9

Llar Montjuïc
Servei d'habitatge adreçat a facilitar un lloc
on viure a persones amb disCapacitat
intel·lectual que fan ús d’un servei
sociolaboral.
L’objectiu d’aquest servei és facilitar un
lloc on viure, afavorir les relacions socials i
la presa de decisions tot promovent
l’autonomia i la salut.

Què oferim

Com ho fem

Habitatge amb suport

Suport conductual positiu.

compartit amb altres persones

El PAI és el pla que recull els

amb disCapacitat.

objectius de vida a treballar, així

Suport per al seu autogovern.

com els diferents nivells de

Acompanyament en la presa

suports a considerar des d’una

de decisions referents al

mirada positiva de la persona. Els

projecte de vida de cadascuna

PAI s’estructuren en diferents

de les persones que hi viuen.

parts que corresponen a

Foment de l'autonomia

continguts de qui i com és la

personal i social.

persona, i quins objectius es volen

Suport en les activitats de la

aconseguir.

vida diària i de relació amb els

Planificació centrada en la persona

altres.

Fonamentem l’atenció en

Comunicació. Facilitar eines

l’individu, tenint en compte que

comunicatives per tal que la

cada persona és única i, per tant,

inclusió de la persona sigui

el seu pla d’atenció estarà en

efectiva.

relació amb el seu projecte i les

Acompanyament terapèutic i

seves necessitats individuals.

complementari. Musicoteràpia,

Suport actiu

teràpia amb animals, suport

Es tracta d’un model de treball

psicològic.

que ajuda les persones amb

Acompanyament familiar.

discapacitat intel·lectual a
participar en les activitats del dia

10

a dia de manera que tinguin
experiències significatives.
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Persones
ateses
9

DONES
10

HOMES
11

Perfil de les
per persones
ateses

ENT
RE
65%
DISC I 100%
A

INTE

PC
L·LE ITAT
CTU
AL

MALALTIES
CRÒNIQUES
AFECTACIONS
MOTÒRIQUES

AFECTACIONS
SENSORIALS
ALZHEIMER

TRASTORN
DE
CONDUCTA

TRASTORN
DE
PERSONALITAT

12

TRASTORN
MENTAL
ORGÀNIC

Equip
professional

11

Voluntàries

Alumnes en
formació

7
4
DONES HOMES

1
DONA

2

1
HOME

4
JOVES

6

4
2
DONES HOMES

9 A.T. EDUCATIVES

1 TREBALLADORA SOC.

1 PSICÒLEG

Satisfacció
Servei
13

9,4

TAL

EL QUE HEM
FET

LER

S DE
CUIN
I
A
PAS
TISS
ERIA

TERÀPIA
AMB
ANIMALS

PARTICIPACIÓ

CULTURA

CONTA
HISTÒRIES

14

EL QUE HEM
TREBALLAT

CONVIVÈNCIA

SALUT
I
ESPORT

CULTURA I LLEURE

15

Lleure i Respir
Servei que ofereix estades de cap de
setmana per conviure i compartir activitats
i temps de lleure.
L’objectiu d’aquest servei és proporcionar
benestar als participants i descans a les
famílies.

Què oferim

Com ho fem

Espais de diversió per poder

Amb ràtios de professionals molt

compartir un dissabte o un cap

adaptades a les persones que hi

de setmana amb els amics i

participen d'acord als suports que

amigues.

necessiten.

Activitats diverses i

Amb professionals especialitzats

comunitàries que afavoreixen

en l'atenció a persones amb

la participació de les persones

disCapacitat intel·lectual i

en allò que ofereix la nostra

pluridisCapacitat

ciutat.

Descobrint Barcelona, utilitzant

Experiències enriquidores i

tot el ventall de recursos lúdics i

satisfactòries que afavoreixen

culturals que ens ofereix la ciutat.

la inclusió social i la pertinença

Creant activitats que generin

comunitària.

experiències positives i

Conciliació de la cura dels fills i

significatives per a les persones i

filles o familiars amb els

al grup.

projectes o necessitats

Aprofitant les instal·lacions del

personals de les mares, pares

servei de CAE per tal de poder

o familiars.

donar una correcta atenció a les

Respir familiar per a pares,

activitats bàsiques de la vida

mares i familiars que tenen

diària en un entorn agradable i

cura de la persona amb una

perfectament adaptat a les

disCapacitat greu.

persones que participen
d'aquestes activitats, potenciant

16

així la seva autonomia.

28

Persones
ateses
10

DONES
18

HOMES
17

Perfil de les
per persones
ateses

ENT
RE
65%
DISC I 100%
A

INTE

PC
L·LE ITAT
CTU
AL

MALALTIES
CRÒNIQUES
AFECTACIONS
MOTÒRIQUES

AFECTACIONS
SENSORIALS
ALZHEIMER

TRASTORN
DE
CONDUCTA

TRASTORN
DE
PERSONALITAT

18

TRASTORN
MENTAL
ORGÀNIC

Equip
professional

5

4
DONES

1
HOME

3 A.T. EDUCATIVES
2 COORDINADORES

Voluntàries

17

8
9
DONES HOMES

Satisfacció
Servei
19

9,4

EL QUE HEM
FET

PASSEJADES
AMISTAT

EXPERIMENTACIÓ

APRENENTATGES

20

EL QUE HEM
TREBALLAT

CONVIVÈNCIA
SALUT

CULTURA I LLEURE
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Habitatge i
suport a persones
amb malaltia
Servei d’allotjament temporal i compartit
adreçat a persones que s’han de desplaçar per
rebre tractament mèdic i que venen
acompanyades d’un familiar – persona
cuidadora-.

Què oferim

Com ho fem

Acollim les persones que

Fem visites periòdiques i oferim

arriben als pisos tenint en

espais de diàleg i conversa per tal

compte que la primera vegada

que puguin exposar les seves

que una persona necessita del

angoixes i, si podem, els ajudem a

nostre servei sovint només

mitigar-les.

coneix l’hospital on ha arribat i

Durant aquestes visites setmanals

li estan fent l’atenció mèdica.

s’aprofita per supervisar l’estat

Així doncs, intentem que

dels habitatges a fi de detectar

aquesta primera acollida tingui

qualsevol anomalia.

lloc al mateix hospital i després

Ens coordinem amb altres entitats

els acompanyem a l’allotjament

col·laboradores per tal de garantir

que sempre intentem que

un bon funcionament dels serveis.

estigui proper a l’hospital.

Gestionem el servei de voluntariat

Donem suport a les persones

hospitalari conjuntament amb la

malaltes i als seus familiars i

treballadora social de l’hospital.

els acompanyem.

Oferim assessorament tant de

Vetllem perquè tinguin una

gestió de peticions d’estades dels

estada el més agradable

malalts, a entitats i departaments

possible tot i la incertesa que

de treball social d'ajuntaments i

viuen davant la malaltia.

centres de salut.
Participem en els projectes que es
promouen des de les xarxes de les
quals formem part.

22

Persones
amb
malaltia

50
Famílies

15
3
DONES NENES

26
6
HOMES NENS

63

P.
CUIDADORES
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Perfil de les
per persones
ateses

77 %
D'OCUPACIÓ
MITJANA

TRACTAMENTS
ONCOLÒGICS
TRASPLANTAMENTS
DIVERSOS

TRASPLANTAMENTS
DE
PULMÓ

OFTALMOLOGIA

CAR-T

ASÈPSIA
TRAUMATOLOGIA

CARDIOPATIES

24

NEUMOLOGIA

Equip
professional

3

2
DONES

Voluntàries

17

1
HOME

8
9
DONES HOMES

Satisfacció
Servei

1COORDINADORA
1RESP.ADMINITRATIU
1TREB. SOCIAL

25

9,8

EL QUE HEM
FET

ACOMPANYAR
AMISTAT

ACOLLIR

ESCOLTAR
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Revisió de Vida
Aquest projecte té lloc al CAE Bernadette el
segon dilluns de cada mes. Hi participen un
grup de persones amb paràlisi cerebral
acompanyades per un grup de persones
voluntàries que ajuden a aconseguir que les
trobades siguin dinàmiques.
L’objectiu d’aquest servei és facilitar un lloc on
compartir experiències i afavorir les relacions
socials generant el sentiment de pertinença a
un grup.

Com ho fem

Què oferim
Un lloc on compartir

Oferim espais de diàleg i

experiències i afavorir les

conversa. Les persones que

relacions socials generant el

formen el grup exposen els temes

sentiment de pertinença a un

i les seves propostes, es preparen

grup.

i es treballen en les següents
sessions.

Un grup de persones

Es proposen activitats externes

voluntàries que ajuden a

que ens ajuden a cohesionar el

aconseguir que les trobades

grup.

siguin dinàmiques.
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Accions de
voluntariat
Des de la Fundació, tenim com a objectiu
prioritari promoure el voluntariat en els seus
diferents serveis mitjançant el projecte
Promoció del voluntariat. Ser voluntari.

Com ho fem

Què oferim
L’oportunitat de participar en

Voluntariat als serveis que formen

la comunitat, amb la finalitat

la nostra entitat

de millorar la qualitat de vida
de les persones i de les seves

Voluntariat sanitari

famílies.
Experiències que contribueixen

Voluntariat a demanda

al seu creixement personal.
Un lloc on compartir

Voluntariat puntual

experiències i afavorir les
relacions socials generant el

Col·laboracions amb les empreses

sentiment de pertinença a un
grup.

Col·laboracions amb Instituts i/o

Reconeixement a la tasca

centres escolars

realitzada.
Informació i formació

Xerrades de sensibilització

necessària relacionada amb la
tasca que desenvolupa i amb el

Si voleu conèixer totes les accions de

col·lectiu amb el qual estarà.

voluntariat que oferim no dubteu a

Suport professional per a

mirar el nostre Pla de voluntariat

recolzar la seva acció

disponible a la pàgina web.

voluntària.
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EL QUE HEM
FET

SENSIBILITZACIÓ
ESCOLARS

SUPORT
ACTIVITATS DELS
SERVEIS

ACCIONS
HOSPITALS
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COL·LABORADORS

FEM XARXA

ESCOLES

30

