“les persones, igual que les aus, son diferents en el seu vol, pero iguals en el seu dret a volar”

PRESENTACIO

Tan sols unes paraules per presentar-vos la memòria de la Fundació de l’any
2019.
La memòria pretén ser un recull de l’activitat realitzada, una petita radiografia
de la nostra realitat, del que fem i del que ens queda per fer. Cal llegir-la amb
afecte i molta estima. Tenim una actitud oberta, volem millorar permanentment
i volem que els qui ens coneguin ens ajudin a assolir els objectius renovats per
a aquest any 2020.
Ja fa més d’un any que estic amb i per vosaltres, i aprofito l’avinentesa per
aportar-vos unes petites reflexions sobre la Fundació.
Primer de tot, vull dir-vos que és un goig poder-me dedicar a les tasques de la
Fundació. Té ple sentit i val la pena tot l’esforç i la il·lusió que hi posem.
La Fundació és quelcom viu i necessari. Ens preocupem de les persones que
atenem i de les seves famílies i, no cal dir-ho, dels professionals que fan possible aquesta atenció amb plena responsabilitat i dedicació.
Val a dir que tot l’esforç és poc, que val la pena lluitar per millorar les seves
capacitats i el seu benestar i que cal una dedicació constant en pro de les persones i les seves famílies i també dels professionals que els atenem.
Cal agrair a tot l’equip de la Fundació l’aportació del seu saber per millorar la
qualitat de vida dels nostre usuaris.
Per acabar, voldria dir que mai farem prou, però hem de ser conscients que,
per a la gent que atenem, el poc és molt. Ells reben afecte i estima, que se’ns
torna amb un petó, amb una rialla, amb una abraçada. Un gest senzill, de cor
i sincer.
Gràcies, gràcies, gràcies i fins l’any que ve!
Joan Escolar Pujolar
President de la Fundació Tutelar Alosa

QUI SOM?

La Fundacio Tutelar Alosa es va crear el 14 de març de 1994.
Està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia amb el
número 800 i en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya amb el número E-02016.

FINALITAT DE LA FUNDACIO
MISSIO

L’entitat vetlla perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament disposin dels ajuts i suports necessaris per poder desenvolupar
el seu projecte personal al llarg de la seva vida.

VISIO

La Fundació pretén ser una institució referent i consolidada que, a partir del compromís amb la societat i amb les persones amb discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament, treballi per la seva plena integració, l’exercici dels seus drets i
per millorar-ne la qualitat de vida.

VALORS

- Compromís i responsabilitat
- Confiança
- Independència
- Transparència
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PRESENTACIONS

Alosa és una Fundació que em
va rebre amb els braços ben oberts
i on mai m’ha faltat suport.
Gràcies a Alosa tinc un referent i
un auxiliar als quals els hi puc
comentar qualsevol cosa.
Molta gent pensa que són dolents,
però potser no s’han ficat al seu
lloc ni tan sols se n’adonen
del que és portar un grapat de
tutelats i l’atabaladora feina
que tenen cada dia.
Hauríem d’agrair tot el que Alosa
fa per nosaltres; sense ells molta
gent estaria en una situació
molt diferent de la que
està vivint.
Agrair el que fan dia a dia per
tu i per nosaltres és el millor
que pots fer per Alosa. Gràcies.
Desire Brezmes

LECTURA
FÀCIL

Estimats tutors d’Alosa, el 2019
era un any molt bo per a Alosa;
vaig fer 36 anys i estava al
meu poble amb el pare, cosins,
etc… i a la piscina, però
és el que necessitava.
Sort que tinc un recolzament de
la Fundació i la casa de Rosselló.
També vaig anar a la muntanya a
Llavorsí, era meravellós i descobrint
a fer moltes coses amb amics de
tot arreu que eren molt bones
persones. Tallava troncs de pi
marcats per fer via al Gall Fer,
Urogallo, etc., que estan
en perill d’extinció.
Sí, era molt bonic, genial.
Gràcies a tota la Fundacio Alosa,
tutors i escola. És que estalvio
i jo sé que feu lo millor per a mi.
Moltes gràcies.
Damià
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LECTURA
FÀCIL

QUe fem?

· A la Fundació Alosa vetllem per les
persones amb discapacitat intel·lectual.
· Acompanyem les persones en
el seu projecte de vida.
· Retem compte al jutjat de la feina que fem.

VOLEM!

· Millorar la qualitat de vida.
· Integrar les persones i donar-los els
suports necessaris durant tota la vida.
· Defensar els seus drets. I fer-ho
juntament amb la família que els acompanya.

VALOREM!

- Compromís i responsabilitat
- Confiança
- Independència
- Transparència

QUI HA ENTRAT I QUI HA
SORTIT DE LA FUNDACIO?

Durant el 2019 hem tingut sis tutelats o
curatelats nous a qui donem la benvinguda.
Hem acompanyat fins al final dues persones
que, per a pena nostra, han mort.
En acabar l’any som una família de 111 persones.
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La fundaciO El 2019

18

pretuteles

6

noves tuteles

111

tuteles
a finals d’any

Set pretuteles provinents
de serveis residencials,
deu de serveis socials,
jutjats o comissió
de tuteles i vint
de famílies

20

2

assessoraments
jurídics a
famílies

baixes

Tipus de càrrecs

Servei residencial
Llar
independent
(19%)

Curateles
(18%)
Centre
(50%)
Tuteles
(82%)

Pis tutelat
(31%)

OBJECTIUS GENERALS DE LA FUNDACIO

La finalitat última de la Fundació és exercir les funcions tutelars de les persones que hi
estiguin a càrrec, tal com s’expressa en la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
Aquesta finalitat s’implementarà a partir dels objectius generals següents:
1. Garantir la protecció de la persona i l’exercici dels seus drets.
2. Administrar els béns dels tutelats amb la finalitat de gestionar-los i incrementar-los.
3. Satisfer en la mesura que es pugui les necessitats dels tutelats per tal d’incidir en la millora de la seva qualitat de vida.
4. Promoure de forma individualitzada la persona tutelada cercant, dissenyant i creant serveis que li permetin la integració
a la societat.
5. Valorar de forma continuada l’acompliment dels objectius.
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Carrecs TUTELARS

Els càrrecs tutelars que estan previstos en la Llei 25/2010
i que tenen a veure amb una persona jurídica són els
següents: tutor, curador, defensor judicial i administrador patrimonial.
Aquestes funcions s’iniciaran en el moment que s’accepti
algun dels càrrecs al jutjat que correspongui.
Pretutela: entenem per aquest concepte aquella situació en què un familiar manifesta a la Fundació que vol
que aquesta assumeixi la tutela o la curatela quan mori
o estigui incapacitat per exercir aquest càrrec. Els casos
derivats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins que no s’ha formalitzat l’acceptació dels càrrecs
al jutjat també estarien inclosos en l’apartat de pretutela.

COM HO FEM?
Organització:
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que
l’administra i la representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries
per a la consecució dels fins fundacionals.

Organigrama:

cobertures i serveis
Horari d’atenció al servei:
L’horari d’atenció presencial a les oficines és del dilluns al
divendres de 8.30 a 16.30 h, i el dilluns i el dimarts fins
a les 18 h.
Els referents tutelars es planifiquen i s’adapten segons
les necessitats dels seus tutelats i fan les activitats de
compres, acompanyaments mèdics i/o visites tutelars a
les hores convingudes.
Hi ha atenció telefònica en casos d’urgència les 24 hores
els 365 dies de l’any, i, si el cas ho requereix, s’intervé de
forma presencial.
Mesos d’obertura:
La Fundació no tanca cap mes de l’any. Les vacances dels
treballadors es pacten per no deixar el servei sense cobrir.
Informació i assessorament sobre incapacitat i tutela:
Des de la Fundació Tutelar s’ha informat tant a famílies com
a professionals sobre el procediment i la preparació del futur
de les persones amb discapacitat intel·lectual i també sobre
la tasca que desenvolupa Alosa. És un servei gratuït per a
totes les famílies que el sol·liciten.
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PATRONAT

DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ
ECONÒMICA I
PATRIMONIAL
DELS TUTELATS

PRETUTELA

ÀREA
SOCIAL

SERVEI DE
SEGUIMENT

SERVEI
D’ATENCIÓ
DIRECTA

ÀREA
JURÍDICA
(servei
extern)

MITJANS PERSONALS i MATERIALS

Activitats que es desenvolupen per complir els objectius
Àrea de Direcció
Objectius:
- Vetllar perquè la Fundació assoleixi els seus objectius.
- Cercar els recursos necessaris per a poder realitzar les
activitats fundacionals.
- Crear i mantenir lligams de coordinació amb altres recursos.
- Vetllar per la formació de l’equip de treball.
- Ajudar les famílies a escollir els mitjans que garanteixinmés bé el futur dels tutelats.
- Garantir l’acompliment dels indicadors de qualitat.
- Controlar la gestió econòmica dels usuaris.
- Promoure la difusió de la Fundació.
Àrea d’Administració
(Servei extern de les oficines centrals d’Aspros)
Activitats:
- Gestió de recursos humans i formació del personal assalariat de la Fundació.
- Arxivament i control de documents.
- Servei informàtic.
Auxiliar administrativa:
Objectius:
- Vetllar per una correcta gestió econòmica dels usuaris
d’una manera reflexionada i rigorosa, amb eficàcia, transparència i de manera totalment individualitzada. I per garantir el compliment escrupolós de les obligacions com a
representants patrimonials i administratius, presenta els
comptes als estaments judicials perquè siguin aprovats.
- Tenir cura de l’administració econòmica de la Fundació,
així com del bon ús dels seus recursos.
Àrea Jurídica
La tutela requereix un control jurídic d’aspectes personals
i patrimonials dels tutelats.
Durant aquest any aquesta funció l’ha desenvolupat la directora, atès que té formació jurídica.
També disposem d’un advocat extern que defensa les
persones tutelades i l’exercici dels seus drets.

Àrea Social
Se sumen els dos referents tutelars.
Activitats de seguiment, orientació i assessorament:
- Coordinacions periòdiques amb els diferents professionals implicats amb la vida dels tutelats: serveis residencials, serveis laborals, etc.
- Seguiment integral dels usuaris: mèdic, psicològic,
econòmic i social.
- Tramitació dels recursos que afavoreixen la qualitat de
vida dels usuaris:
· Canvis o recerca de residència
· Canvis o recerca de serveis laborals
· Sol·licituds de prestacions econòmiques
· Altres
Activitats d’atenció directa:
- Visites mèdiques que no assumeixen els serveis residencials, amb acompanyament o sense.
- Visites mensuals o quinzenals als tutelats.
- Compra d’aquelles pertinences personals que siguin necessàries per a la vida dels usuaris i que no quedin cobertes pels serveis residencials.
- Celebració de festes rellevants:
· Felicitacions d’aniversaris, Nadal, etc.
· Regals de Reis
- Acompanyament dels usuaris a les activitats extraordinàries que se celebren en els diferents serveis on son
atesos els tutelats:
· Teatre, festivals i altres
- Supervisió dels usuaris independitzats en el seu domicili,
ajudant-los o garantint-los l’ajuda en l’organització domèstica, especialment en els punts següents:
· Menjars
· Compra
· Distribució del pressupost
· Higiene personal i de la llar
· Seguiment mèdic
- Col·laboració amb les intervencions que facin els serveis que
atenen els nostres tutelats, tant en aspectes físics com psíquics.
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DIRECCIO

· L’Ester és l’encarregada de vetllar
perquè la Fundació funcioni.
· Coordina tots els recursos.
· Ajuda les famílies que ho necessitin a
trobar solucions per al futur del seus fills.
· Promou la difusió d’Alosa.

RESPONSABLE ECONOMICA

La Núria és l’encarregada que els diners
que cobren els tutelats vagin per bon
camí i no s’acabin abans d’hora.
D’aquesta manera es garanteix que puguem
tenir diners de butxaca, targetes en alguns
casos, i les persones ateses es puguin
comprar el que necessiten.
Tot el que fa ho ha d’explicar cada any al jutjat.
El jutge supervisa la feina de la Fundació
pel al seu bon ús i funcionament.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

La Mari és qui atén quan les oficines estan obertes.
S’ocupa de donar els encàrrecs i de comprar el
tabac i fer gestions.

AREA JURIDICA

La tutela necessita el control judicial
d’aspectes personals i patrimonials dels tutelats.
Durant aquest any aquesta funció l’ha
desenvolupat la persona que dirigeix l’entitat.
També disposem d’un advocat extern que
defensa les persones tutelades i els seus drets.
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LECTURA
FÀCIL

RESPONSABLES SOCIALS

La Laura i el Jaume són els qui atenen
les persones del servei de tutela.
També hi ha el David i la Carme, que
atenen d’altres tutelats i tutelades.
S’encarreguen de fer les gestions
del seu grup de tutelats.
Els acompanyen al metge quan cal
i fan visites al centre o al domicili.
Els compren la roba o coses
que necessiten.
Celebren els aniversaris i els dies festius
(per exemple, compren els regals de Nadal).
Parlen d’aspectes importants de la vida
i ajuden a gestionar els tràmits per fer
possible el benestar del dia a dia.
Orienten la persona per ser feliç.

LECTURA
FÀCIL

RESPONSABLE DEL SERVEI DE PRETUTELA
L’Ester és la responsable de pretutela
de la Fundació Alosa.
S’encarrega de donar solució i confiança
a les famílies que atenen una persona
amb discapacitat intel·lectual i que estan
preocupades pel seu futur quan ells no hi siguin.
També orienta –i en fa seguiment– les persones
amb discapacitat intel·lectual que seran, en un
futur proper, ateses al servei de tutela d’Alosa.

SUPORT D’ASPROS

Quan necessitem informàtics, tenim el suport
d’Aspros, que també ens ajuden a contractar
treballadors i a arxivar i controlar documents.
9

MITJANS PERSONALS i MATERIALS

Activitats que es desenvolupen per complir els objectius
Àrea Social
Objectius:
- Potenciar tots els drets i deures que tenen els tutelats,
emfatitzant els drets d’expressió, decisió i acció.
- Realitzar un seguiment individualitzat de cada usuari del
servei.
- Fer un seguiment especial d’aquells usuaris que viuen
de forma independent per garantir-los una bona qualitat
de vida.
- Vetllar per la salut, a tots els nivells, dels usuaris.
- Fer totes les tasques administratives necessàries per als
tutelats que aquests no siguin capaços de fer.
- Conèixer les persones proposades per a noves tuteles,
així com el seu entorn.
- Potenciar la relació dels usuaris amb les seves famílies,
sempre que no els sigui perjudicial.
- Promoure les relacions entre les diferents institucions
que tenen a veure amb la vida dels tutelats.
- Implicar-se activament i directament en tot el que estigui
relacionat amb els tutelats de forma individual i personal.
I tenim dos auxiliars tutelars per donar suport a l’Àrea
Social:
Objectius:
- Vetllar per la salut d’una persona protegida i detectar les
seves necessitats.
- Fer un seguiment individualitzat de cada usuari del servei.
- Gestionar i/o acompanyar la persona protegida, si és beneficiós, o bé fer-li els tràmits i/o gestions.
- Fer un seguiment especial d’aquells usuaris que viuen
de forma independent per garantir-los una bona qualitat
de vida.
- Fer les compres de roba, regals i altres.
- Elaborar, modificar, avaluar i revisar el pla de treball individualitzat d’una persona protegida.
- Vetllar per la salut, a tots els nivells, dels usuaris.
- Altres funcions de vetlla de la persona protegida.
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Persona referent de pretutela
- Assessorament i informació a les persones amb discapacitat intel·lectual i els seus familiars que ho requereixin.
- Contacte amb les famílies de pretutela.
- Enviar la memòria i la felicitació a les famílies de pretutela.
- Dur el seguiment de tota la informació de la persona
pretutelada que es vagi recopilant fins al moment d’acceptació del càrrec.
- Entrevistes i visites domiciliàries dels casos de pretutela.
- Acollida de la persona acollida i traspàs de tota la informació al nou tutor referent de la tutela acceptada.
- Contacte amb els altres agents socials que intervenen
amb la persona pretutelada fins el moment de l’acceptació del càrrec tutelar.
- Promoure la difusió de la Fundació Tutelar Alosa.
Mitjans materials
- Local amb recepció, despatx de direcció, oficina, sala
multidisciplinària dels referents tutelars i la persona responsable de pretutela, bany adaptat, dues sales de reunions per atendre els usuaris i fer reunions de la Fundació.
- Dues furgonetes de cinc places per fer desplaçaments
amb els tutelats.
- Accés a les oficines centrals d’Aspros per poder fer tasques administratives, de difusió, d’informàtica, espai per
fer reunions d’ètica i altres que puguin sorgir pròpies de
la Fundació.

RELACIONS I
TREBALL EN XARXA
Relacions
La Fundació Tutelar Alosa, a més de les relacions que
es mantenen amb les entitats prestadores de serveis,
tant públiques com privades que tenen serveis per a les
persones tutelades, ha anat consolidant relacions amb
entitats privades i administracions, entre les quals hi ha:
- Jutjats i Fiscalia Provincial de Lleida.
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Centres i CRAE on resideixen els tutelats o pretutelats.
- Infància.
- Consells comarcals.
- ICASS.
Treball en xarxa
- Treball de seguiment i orientació amb el gerent de
Som Fundació, amb reunions mensuals presencials.
- Membre permanent de Dincat amb l’assistència a les
reunions.
- Membre de la Federació d’ALLEM.
- Coordinació amb els serveis socials de base de la ciutat.
- Coordinació amb el CAD de l’Hospital de Santa Maria.
- Coordinació amb l’EAIA.
- Coordinació amb la Creu Roja de Lleida.
- Membre de la Federació de Voluntariat de Catalunya.

PROJECTES
Hem sol·licitat places de suport a la llar al Departament
i ens hem coordinat amb l’Àrea Social per donar suport
a tres persones tutelades més.
Així, ja tenim dotze persones en aquest programa de
vida independent i altres cinc que viuen de forma autònoma amb el suport directe de la Fundació.
Per poder dur a terme aquests projectes la Fundació té
tres pisos propis, mitjançant l’Agència d’Habitatges, per
llogar-los a persones que facin vida independent, a un
preu ajustat a les seves possibilitats econòmiques.
Fomentem el benestar emocional dels tutelats oferint
esport per a tothom. Mitjançant una beca demanada a la
Diputació de Lleida ajudem a pagar les activitats de lleure esportives dels nostres tutelats que tenen dificultats
econòmiques per dur-les a terme.
Donem suport en tot moment als itineraris personals de
cada un dels nostres tutelats i intentem que es sentin el
màxim d’útils i integrats a la societat.
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LECTURA
FÀCIL

SORTIDES I
ACTIVITATS
Intentem no perdre’ns-en
ni una.
Assistim en família a totes
les festes orga nitzades
pels centres dels nostres
tutelats, i d’aquesta manera
se senten acompanyats en
dies tan especials per a ells.
Sortida de professionals
tècnics de la Fundació
Tutelar Alosa al Centre de
l’Olivera per tal de poder
conèixer una entitat de
l’àmbit que treballa amb
persones amb discapacitat
i el seu celler, amb un
tastet de productes de
la terra.
Sortides d’estiu amb
els residents del centre
La Coma i els de Sant Joan
de Déu al Planetari d’Àger i
dinar al càmping d’Àger, on
vam gaudir d’un dia magnífic.
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LECTURA
FÀCIL

SORTIDES I
ACTIVITATS
Caminada de tardor
organitzada per
l’Associació de Veïns
de la Mariola amb els
residents del centre
La Coma.
Dinar de famílies al
centre de Sudanell
amb els nostres tutelats
de Casa Nostra per
tal d’oferir una atenció
més individualitzada
durant l’agost del 2019.
L’oci és important per al
benestar emocional.
Vam fer una enquesta
per saber la proposta que
més els motivava: anar
al cinema!
Així doncs, els residents
de les llars d’Aspros i els
tutelats d’Empresseguera
van gaudir d’una tarda
de cinema acompanyats
dels tutors.
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LECTURA
FÀCIL

SORTIDES I
ACTIVITATS
Durant les festes de
Nadal hem participat
en l’entrega personalitzada de regals pe a
tots i cada un dels
nostres tutelats als
diferents centres.
I com a novetat
d’enguany per a les
persones que viuen independents, vam fer un
dinar de Nadal
per tal d’unir-nos en
una festa en dates tan
assenyalades, amb una
valoració molt positiva.
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PROJECTES

LECTURA
FÀCIL

- Hem sol·licitat places de suport a la llar
per donar suport a tres persones tutelades més.
- La Fundació té tres pisos propis per
llogar-los a persones que facin vida
independent, a un preu ajustat a les
seves possibilitats econòmiques.
- Fomentem el benestar emocional dels
tutelats oferint esport per a tothom.
- Mitjançant una beca demanada a la
Diputació de Lleida ajudem a pagar
les activitats de lleure esportives
dels nostres tutelats.
- Volem que els tutelats facin les
activitats que més els agraden i
intentem que se sentin el màxim
d’útils i integrats a la societat.

INFORMACIO I
ASSESSORAMENT
SOBRE INCAPACITAT
I TUTELA
Hem informat vint famílies que ho
han necessitat de com han de
preparar el futur dels seus fills.
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LECTURA
FÀCIL

tenim nous patrons

que vetllen perquè les coses a
Alosa funcionin bé.
Els patrons són les persones que
es reuneixen amb la direcció i
saben com van els diners de la
Fundació i el seu funcionament.
Proposen canvis perquè tot vagi bé.
Com el president, a qui molts ja
coneixeu: Joan Escolar Pujolar.
Alguns d’aquests patrons són:
President:
Joan Escolar Pujolar,
fundador de la Fundació
Secretària:
Anna Herrera Brescó, germana
d’un usuari d’Aspros
Vocals:
- Jesús López Llaquet, pare exafectat
- Anna Campos Valverde, exdirectora d’Aspros
- Rosa Mazarico Balagué, mestra i exdirectora
de les Escoles Especials de la Llar de
Sant Josep de Lleida
- Ramon Mateu Roure, pare
- Imma Buj Alvarez, psiquiatra
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recursos economics
ALTRES
SUBVENCIONS
6.500,00 €

SERVEIS
EXTERIORS
39.702,61 €
SUBVENCIONS
GENERALITAT
193.956,40 €

INGRESSOS
ACTIVITATS
SUPORT
341.081,80 €

ALTRES
2.710,19 €

APROVISIONAMENTS
12.770,94 €
AMORTITZACIONS
4.406,28 €

TOTAL INGRESSOS
543.727,10 €

PERSONAL
199.528,30 €

TOTAL DESPESES
526.339,19 €
ALTRES
2.188,90 €

AJUTS
FUNDACIÓ
267.220,87 €

destaquem:

formacio continuada dels nostres professionals el 2019
ASSISTENTS DESTINATARIS

NOM DEL CURS

ORGANITZACIÓ

DATES

HORES

1

Directora

Pautes per fer funcionar amb èxit un ERES

Aspros/ALLEM

26 de febrer

3

1

Directora

L’ètica i els ERES a les entitats

Aspros/ALLEM

26 de febrer

2

1

Directora

Formació avançada per a professionals que formen
part d’un espai de reflexió ètica

ALLEM

6, 13, 20 i 27 de juny

20

1

Directora

Gestión del cambio

Aspros/ALLEM

17 de juliol

8

1

Directora

Especialización en el plan sobre sexualidad
responsable para personas con discapacidad

ALLEM

17 d’octubre

8

1

Directora

Formación en agile ¿cómo hacer un agile inception?
Grupo de modelo de atención a las personas

Aspros/ALLEM

19 de novembre

7

1

Referent tutelar

Informes en la pràctica social i sanitària.
Què dir? Com dir-ho?

Aspros/ALLEM

29 de novembre

3

1

Referent tutelar

Confidencialitat als serveis

Aspros

4 de desembre

2

2

Referent tutelar

Pla integral de salut i sexoafectivitat
amb persones amb discapacitat

Aspros

8 i 15 de juliol

2

8

Treballadors

Xerrada sobre confidencialitat

Aspros

19 novembre

2

2

Referent tutelar

Procediment i tècniques

ALLEM

20 de juny

20

2

Responsables
Patrons

Jornada de responsable de patronos

AEFT - Madrid

Febrer

20

1

Referent tutelar

VII Jornadas de modelo de tutela

AEFT - Madrid

12 de novembre

10

17

ENQUESTES
QÜESTIONARI PER AVALUAR EL GRAU DE SATISFACCIÓ
DE LES PERSONES ATESES A LA FUNDACIÓ
NS
NC
VALORACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA PERSONA
63

Et visiten freqüentment?

7

13

15

12

16

Et sents bé amb la persona que et visita?

1

1

6

18

36

1

63

Et visita en horari de treball/escola?

14

1

11

12

19

6

63

Et visita en el teu temps lliure?

17

6

8

16

14

2

63

T’ajuda a aconseguir el que vols?

7

8

10

16

19

3

63

T’ajuda a solucionar els teus assumptes?

10

4

6

20

20

3

63

1

6

7

48

1

63

QUALIFICACIÓ DEL TRACTE DEL REFERENT TUTELAR
Et tracta bé?
Planifica amb tu el que fareu?

5

5

7

17

26

3

63

T’informa del que t’interessa?

5

3

8

19

23

5

63

3

7

17

34

2

63

3

7

10

16

24

3

63

Teniu una relació de confiança?

2

5

3

24

26

3

63

Aneu junts a buscar i a investigar el que t’interessa?

3

5

9

19

22

5

63

Et sens comprès per ell/a?

2

3

5

17

31

5

63

Es comunica bé amb tu?

2

4

20

34

3

63

Es bo el tracte que et dona?

1

4

11

40

7

63

Cerca una solució als teus problemes?

3

8

16

26

10

63

4

5

12

32

6

63

2

10

41

8

63

Tens bona relació amb ell/a?
Soluciona els teus assumptes?
QUALIFICACIÓ DEL TRACTE DE L’AUXILIAR DE TUTELA

18

T’ajuda a fer les teves compres?

4

T’acompanya al metge?

2

Feu sortides al cinema, berenar, etc.?

7

6

9

14

15

12

63

Et compra el que necessites?

3

4

5

13

30

8

63

ENQUESTES
QÜESTIONARI PER AVALUAR LA SATISFACCIÓ DEL SERVEI DE
TUTELA DES DELS CENTRES RESIDENCIALS O OCUPACIONALS
NS
NC
VALORACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA PERSONA
El referent o auxiliar de tutela visiten freqüentment els tutelats del vostre servei?

3

15

23

2

9

12

20

1

És adequada la durada de les visites?

1

13

23

5

Són programades les visites per ambdues bandes?

2

9

16

16

És completa l’atenció que es dona?

2

8

18

13

Creieu que es cobreixen les necessitats que tenen els tutelats?

3

8

24

8

Creieu que és bona la qualitat de les visites?

1

8

22

11

5

16

22

És suficient aquest régim de visites?

1

43

1

43

2

43
43

1

43

NIVELL DE COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ
Hi ha col·laboració entre l’entitat i la Fundació Tutelar?

43
43

Es fa conjuntament la programacló d’objectius?

2

3

10

20

5

3

Hi ha col·laboració per a la planiflcació d’activitats?

3

11

21

6

2

43

Es fa conjuntament el seguiment dels tutelats?

3

10

17

12

1

Hi ha una bona entesa per a les visites al metge?

2

2

23

16

43

5

24

14

43

1

7

21

13

20

16

4

43

Es valoren conjuntament els desigs dels tutelats?

1

9

21

10

Sabeu a qui dirigir-vos per a cada tema?

2

6

17

18

Hi ha una bona entesa per fer les gestions?
Es valoren conjuntament les necessitats dels tutelats?
Hi ha bona entesa per a la compra de roba o altres necessitats de la persona?

3

43

1

43

2

43
43
43

Coneixeu el sistema de gestió de suggeriments i reclamacions?

10

12

9

9

1

2

Quan heu fet algun suggeriment i/o reclamació, s’hi ha donat resposta?

4

7

8

13

11

43

Us sentiu ben atesos per la Fundació?

4

22

16

1

43

En situacions d’urgència, obteniu resposta?

2

26

13

2

43

19

Pots col·laborar econòmicament i amb programes de mecenatge
Amb la teva aportació ajudaràs els programes de la Fundació
i contribuiràs a crear un futur per a les persones que atenem.
La teva aportació té fins a un 75% de desgravació en la quota de l’IRPF.
Pots fer una transferència bancària al compte ES86 2100 0511 6802 0012 6252.
O, si t’ho estimes més, truca’ns al 973 11 80 60 o envia’ns un correu electrònic a alosa@alosa.cat
Gràcies per la teva col·laboració

Protegim i vetllem per la seva qualitat de vida
Av. Joana Raspall, 30 · 25002 Lleida
973 11 80 60
alosa@alosa.cat

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Aran Disseny

@

