INSCRITS

COMPROMÍS
- La protecció de la persona (usuaris,

-

empleats, voluntariat, comunitat)

Generalitat de Catalunya, amb el n. 80

- La protecció del Medi Ambient (El
Medi, La Cultura)

- Registre Municipal d’Entitats
Associacions de VNG, amb el n. 406

- L’ètica del Bon Govern (Transparència)

- Coordinadora Catalana de Fundacions,

- Adherits al Pacte de Nacions Unides

amb el n. 1031

Adherits
a
Corresponsables “

- Federació Catalana de Voluntariat
Social, amb el n. F043-S22

la

“Fundación

Registre

Fundacions

i

“Fundación Lealtad”

Establiments Socials, amb el n. S09323

i

participació

en

projectes per la Comunitat (Mesa
d’Entitats Socials de VNG)

Serveis

la

-

Col·laboració

d’Entitats,

de

- Propera adhesió i acreditació per la
-

Registre

de

Coordinació dels Actes del Centenari:
Sra. M. Dolors Camacho
Inici de les sessions a les 18’30 hores (Plataforma)

i

- Registre de Marques “ABAT”, amb el n.
2093620086
- Associada a l’ADEPG, amb el codi
2328

LA FUNDACIÓ DEL BENESTAR

26 gener 2017
- Xerrada dels representants
sindicals de l’Hospital Sant
Antoni Abat, a càrrec de la Sra.
Nelly Pérez / Sr. Ezequiel
Zúñiga.
- Xerrada de la història del
“Lalo”, a càrrec del Sr. Josep
Ferrer Serra (nebot del Sr.
Josep Antoni Serra Alsina).
CONCEPTE

En la imatge corporativa de la Fundació Privada Sant Antoni Abat (a partir d’ara ABAT) es posa l’èfasi en la investigació, el detall i la
seguretat que aporta l’ABAT a la persona usuària del servei. La circumferència ens remet a la forma de les lents usades en la investiga
ció que permeten acostar-se al detall, a les coses petites, i d’aquesta manera influïr en les coses grans. L’esfera també ens porta a la
idea de seguretat i ampàra, creant una mena de bombolla al voltant de la persona que la dota de les eines, la informació, les respostes
i l’assistència que necessita en cada moment.

FUNDACIÓ PRIVADA
SANT ANTONI ABAT
Si vols fer-te soci/a, voluntari/a:
C/ SANT JOSEP, 24
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
CIF: G-08530826
TELÈFON: 610.196.182
FACSÍMIL: 93.853.15.19
abat@fundacioabat.cat
www.fundacioabat.cat

-

23 febrer 2017
- Xerrada d’una famí
vilanovina, a càrrec de Jaum
Mercadé Balsells.
- Xerrada representant de
Comissió Consultiva de
Fundació, a càrrec del S
Raimon Serret.

27 abril 2017
23 març 2017
- Xerrada del Voluntaria
- Xerrada històrica Església
Social, a càrrec de Sra
dels Josepets, a càrrec d’Òscar
Estrella Rubio Fernánde
Valverde Moliné.
(Voluntariat de Sant Antoni).
- Xerrada històrica Muralla de
- Xerrada de Voluntariat d
La FUNDACIÓ
PRIVADACarlina,
SANT ANTONI
sense ànim
de lucre, del S
l’Hospital
i Torre
a ABAT és una entitat
presons,
a
càrrec
que te com a ﬁnalitat fundacional el desplegament i la prestació d’atenció
càrrec
del Sr.
Rafael
Jorba.de Vilanova i la Geltrú i la
sanitària
i social
en l’àmbit
seva àrea
d’inﬂuencia
Josep
Fabró

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
Servei de producció audiovisual
personalitzada, dirigit a centres de
serveis de salut, socials i de recerca,
amb la ﬁnalitat de difondre projectes de
recerca i/o innovació i per a tasques de
docència, formació. Dirigit a públic en
general, a àmbits especialitzats
d’entorns cientíﬁcs, professionals, de
l’administració pública, o a espais
docents i divulgatius (eina docent).

ACTIVITATS i SERVEIS

SERVEI DE TUTELA
PER A GENT GRAN

Col·laboració amb NOMASDF Productions

Cobrir necessitats de suport, protecció i
garantia

dels

drets

personals

i

patrimonials de les persones grans
incapacitades
o
en
procés
d’incapacitació, en els termes de
estableixi la resolució judicial.
Col·laboració amb:
la Generalitat de Catalunya

- PROSUP: Servei d’Autotutela:
Assessorament tècnic i apoderament
legal a persones amb o sense
capacitats modiﬁcades, per a la
PROtecció i SUPervisió dels bens
personals i patrimonials.
Col·laboració amb:
Associació de Persones
amb Discapacitat del Garraf
Dirigit : A la ciutadania en general

AULA MULTISENSORIAL
Introduir la teràpia en les aules
d’estimulació,
en
entorns
de
convivència social per a gent gran amb
pèrdua d’autonomia, per millorar la
qualitat de vida de les persones
malaltes, de familiars i/o cuidadors,
que
possibiliti
l’abordatge
psicoterapèutic en persones amb
demència, amb malaltia d’Alzheimer,
Parkinson, ...; valorant l’impacte
d’estimulació sensorial de l’individu
(paràmetres
ﬁsiològics,
variables
cognitives, conductuals i afectives) i el
seu entorn (familiars, cuidadors, ...).
Col·laboració amb:
Consorci Sanitari del Garraf
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
Associació Catalana per al Parkinson

PAOPD
Promoció i assistència odontològica a
pacients amb discapacitat psíquica
profunda, amb l’objectiu de promoure
la salut bucodental i promoció de la
salut.
Col·laboració amb:
Unitat d’Odontologia i Implantologia, SL

PATRIMONI IMMOBILIARI
I CULTURAL
EASY COMMUNICATOR
Aportació d’una eina que millori les
possibilitats de comprensió, tant en
l’entorn més personal com acadèmic,
de persones amb diﬁcultats de
llenguatge, aprenentatge, relació amb
l’entorn, etc.. Dotar d’una eina
tecnològica amb pictogrames i adaptat
a cada cas.
Col·laboració amb:
UPC de Vilanova i la Geltrú
Centre de Rehabilitació del CSG

TIMOL / TRANSIT
Incorporació de persones amb discapacitat severa en el món laboral,
mitjançant la formació en empresa i la
possibilitat de contractació laboral.
Col·laboració amb :
Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)

APRES:
Programa d'ajuda a persones en
risc d'exclusió social:
- PASEI / SISP
Programa d’Ajuda Social per poder
atendre les necessitats dels interns,
ex-interns i familiars de centres
penitenciaris.
Col·laboració amb:
l’Associació Social i Cristiana
de Voluntaris de Presons
Generalitat de Catalunya

- PAS
Programa d’Ajuda Social per poder
atendre les necessitats dels col·lectius
més desfavorits i/o amb risc d’exclusió
social.

Col·laboració amb:
Caritas Diocesana
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

- Lloguer de pisos, local comercial (amb
la col·laboració de Finques Garraf)
- Lloguer d’espai assistencial “Hospital”
(amb el Consorci Sanitari del Garraf)
- Lloguer d’espai d’atenció “CASD” (amb
les Germanes Hospitalàries Sagrat Cor)
- Avantprojecte d’un solar per a
vivendes socials
- Avantprojecte per la creació del
Centre de Cultura Popular i Tradicional
(Església dels Josepets)
- Recopilació de documentació històrica
de l’Hospital de Sant Antoni i cessió en
dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Garraf

VOLUNTARIAT

- Gestió del Voluntariat de l’Hospital de
Sant Antoni
- Gestió i tutoria de Voluntariat de
persones amb discapacitat (IMET i
Associació de Discapacitat)
- Col·laboració de Voluntariat amb
l’Església
Evangèlica
(Pluralitat
Religiosa)
- Col·laboració de Voluntariat amb la
Fundació Pasqual Maragall per a la seva
difusió
- Col·laboració de pràctiques de
Voluntariat en empresa (Institut Manuel
de Cabanyes)
- Col·laboració amb la Biblioteca Joan
Oliva
- Col·laboració amb Voluntariat de la
Pastoral (Consorci de Serveis a les
Persones – Centre de Dia Masbau -)

