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632 anys
tenint cura
La creació del nostre Hospital es deu a la iniciativa dels
germans calderins Pere i Bernat Lunes que varen adquirir
un edifici existent a la Plaça del Lleó (l’actual Museu Thermalia) per annexionar-lo a dos altres de la seva propietat i
dedicar-los conjuntament a acollir les persones en situació
de pobresa, malaltia i vellesa.
Al llarg dels segles l’expressió d’aquestes necessitats ha
anat variant i la Fundació ha anat adaptant-se i evolucionant, amb èpoques més o menys reeixides, segons l'esdevenir de la història.
Actualment la fundació ofereix recursos a les persones en
l’àmbit social i sanitari, atenent especialment a les persones grans. I cada cop són més els serveis de la institució
oberts a les persones de totes les edats del la vila.
La nostra activitat assistencial té com a objectiu: l’atenció
integral des d’un punt de vista físic, emocional, social i
espiritual del pacient, de la seva família i de l’entorn.
La missió de la Fundació Santa Susanna és continuar al
llarg del temps l'esperit d'acolliment que la va fundar.
La visió de la Fundació és la innovació per continuar el
nostre llegat: identificar noves necessitats i possibilitar
nous projectes que s'adaptin i donin resposta a la realitat
social de cada moment.
Els valors: hospitalitat, compromís, participació, respecte,
solidaritat i esperança.

Tenir cura
de les persones

Cura
En algun moment de
1 f. [LC] Atenció a vetllar pel bé o
les nostres vides
pel bon estat d'algú o d'alguna cosa.
Tenir cura d'algú o d'alguna cosa.
necessitem ser cuidats. Prendre cura d'algú o d'alguna cosa.
[LC] [MD] Atenció que es té per
I són moltes les persones unes2 f.famalalt,
tractament especial que
per aconseguir-ne la guarició.
confiat la cura del malalt a un
que exerceixen aquesta Han
bon metge.
(Font: Institut d'Estudis Catalans)
cura diàriament.

Tenir cura de les persones

La cura informal
La cura informal es realitza principalment a les llars.
El 90% de la feina de cura a persones majors de
65 anys la fan familiars i altres membres de la xarxa
relacional, la majoria són dones. (IDESCAT i ERMB,
2011)
El 18,6% de les dones que treballen a jornada parcial ho fan per tenir cura d'infants, persones ancianes
o persones malaltes o en situació de discapacitat
o dependència. Amb el mateix motiu, els homes
representen l'1,8%. (INE 2016).

LA FUNDACIÓ EN LA CURA INFORMAL
La nostra experiència assistencial ens demostra la importància d’acollir, acompanyar i treballar
plegats amb les persones que cuiden els seus familiars en el marc de la nostra institució.
Acompanya als
cuidadors en espais
grupals de suport

Ofereix serveis d’atenció
domiciliària per facilitar
la cura en el domicili

6

125

Atén des de l’equip PADES
a persones en situació de
fragilitat a casa seva

168

persones ateses

espais

persones ateses

PERFIL DELS PARTICIPANTS DELS GRUPS DE CUIDADORS A LA INSTITUCIÓ

70 %
dones

66

anys de mitjana

78 %

cònjugues

La cura informal | Testimonis
Carmen Gutiérrez

Josep M. Vallés

He cuidat tota la vida: els 6
fills, 8 dels 10 néts i ara el Juan,
el meu marit.

Quan van diagnosticar
Alzheimer a la Conxita vaig decidir
implicar-me i cuidar-la mentre
pugui. Fa 4 anys que la malaltia
avança i em vaig adaptant als
canvis, des de la supervisió inicial
a fer-me càrrec de tot les 24
hores (medicació, àpats, higiene,
comprar, les feines de casa...).

FAMILIAR CUIDADORA

Des de que fa 7 anys li van
diagnosticar Alzheimer, vaig
començar a adaptar-me als canvis
de la seva malaltia. Em va costar,
però vaig acceptar que necessitava
ajuda; per això ell va cada dia al
centre de dia de Santa Susanna
i jo el cuido a casa a les nits. No
sempre és fàcil, però he après a
prendre-m'ho amb tranquil·litat,
evitant posar-me nerviosa, així ell
està millor. No estic sola, tinc el
suport de la família.
El meu dia és molt diferent de
la nit. Mentre en Juan és a la
Fundació, cada matí cuido els
meus néts petits. Els bessons em
donen feina però també em donen
vida. Poder-los cuidar m'ajuda a
ser positiva.

FAMILIAR CUIDADOR

Olga González

AUXILIAR DEL SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Treballava d’administrativa i
sentia que necessitava un canvi
de feina. M’atreia el món sanitari
i vaig decidir estudiar de nou.
I ara ja fa dos anys que treballo
d’auxiliar.

Cuidar dia i nit és un gran esforç
i sacrifici, però estimo la meva
dona i procuro no perdre l’humor.
Quan ella és a l’hospital de dia de
Santa Susanna, 2 hores 2 dies a la
setmana, aprofito per fer gestions
i descansar.

Donar suport a les persones en
el seu domicili implica entrar en
un espai íntim que cal respectar.
Treballo els conceptes bàsics
de la condícia i els hàbits que
afavoreixen la salut de les
persones, observant sempre les
seves costums i necessitats per
poder-me adaptar al que li agrada i
requereix en cada moment.

Amb la malaltia he après a prioritzar i a simplificar. I participar
al grup de cuidadors de la Fundació, tot i que cada situació és
diferent, m’ajuda a esbravar-me,
compartir les dificultats i
recarregar les piles.

Tenint cura de les persones es
comparteixen moltes converses
i es crea un vincle. Quan em van
coneixent, sento que m’esperen
i que em tenen confiança. La meva
feina m’agrada perquè em permet
ajudar-los i em sento realitzada.

Tenir cura de les persones

La cura formal
La cura formal es realitza en institucions especialitzades a
càrrec de professionals.
Els familiars adquireixen un nou rol en la cura formal. La seva
presència és molt important en el benestar de la persona,
aportant-li una companyia única i molt necessària per sentir-se
estimat.
En la cura formal, els familiars i professionals treballen en equip
aportant cadascú la seva part per a una millor atenció a les
persones.
Les actuacions dels voluntaris esdevenen una actuació complementària, aconseguint millorar la qualitat de vida de les persones.

ELS PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ
Es dediquen
directament
a la cura

Són
dones

Són
homes

60%

88%

12%

LA FUNDACIÓ COMPARTEIX LA SEVA EXPERIÈNCIA ASSISTENCIAL

7%

2

2

5

6

dels professionals
han fet docència

publicacions
en revistes
científiques

pòsters
presentats

convenis
formatius
amb entitats

alumnes i 1.000
hores de pràctiques
al centre
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Aurora Cuñé
RESIDENT

Vaig decidir venir a viure a la
residència i, malgrat al principi
tot és nou i estrany, mai no havia
estat tan bé com ara.
Estic ben cuidada, tinc tot el que
necessito i m’hi trobo a gust.
Quan vull puc estar a la meva
l’habitació, però també participo
a les activitats amb els meus
companys. Sóc feliç.

Éric Losada, Guillermo Palacions i Daniel Sellés
ESTUDIANTS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

L’Éric, el Daniel i el Guillermo
estan cursant el primer curs del
cicle a l’Escola Pia de Caldes
perquè els agrada estar amb
persones i volen atendre les seves
necessitats. “M’agrada cuidar els
altres i veure’ls feliços”, diu l’Éric.
No s’havien plantejat atendre a
les persones grans, però han fet
pràctiques a la Fundació Santa
Susanna i coincideixen en que ha
estat tota una sopresa: la força
de voluntat, el tracte amable i
l’agraïment de la gent gran els ha
impactat. Fins i tot, el Guillermo
ha descobert que li agrada el tracte
amb les persones amb demència.
I seguiran formant-se per poders’hi dedicar laboralment. “No
volem anar a treballar ni ser uns

treballadors qualsevols, volem
poder-los acompanyar” explica
en Daniel. Volen donar afecte i
aportar confiança i estabilitat a
les persones que cuidin.

La cura formal | Testimonis
Mercè Mariné

Josep Cuadras i Assumpció Bassa

Per mi, treballar des de l’Atenció Centrada
en la Persona (ACP) és treballar per un ideal
que es construeix a partir de petites coses que
moltes vegades ens poden passar fàcilment
desapercebudes de tan senzilles i quotidianes
com són.

Havíem parlat que, en jubilar-nos, podríem fer
alguna tasca de voluntariat, tot i que jo no ho veia
clar. Vam conèixer la Fundació i vam decidir provar.
I ja fa 5 anys que som voluntaris! Hi dediquem un
mínim d’un matí a la setmana i, quan tornem cap
a casa, fem balanç de com ha anat i la valoració
sempre és positiva. Són persones molt agraïdes i
els agrada que els escoltem. Recordem amb afecte
moltes persones que ja s’han mort, però amb qui
vam compartir moltes anècdotes i moments de
complicitat.
Acompanyo els residents a passejar, a fer gestions
o al metge, suplint la família quan no hi pot ser
present. Amb el contacte amb la gent gran i amb
la malaltia he après a tenir paciència.
Josep

TREBALLADORA SOCIAL

És un descobrir què li arrenca un somriure de
benestar a la persona gran de la que tenim cura, i
fer per mirar de cercar-lo entre totes i tots, dia
a dia... És un procurar estar ben a prop i disponible
per les companyes que treballen en l’atenció
directa als ancians, principalment, per si en alguna
cosa ens podem ajudar a recórrer plegades el camí
de la nostra feina tot enriquint-nos mútuament...
És un mirar de bategar amb el cor de les famílies
que dipositen la seva confiança en tots nosaltres
per tenir cura dels seus éssers estimats....
L’ACP esdevé un camí centrat en la persona que
busca tenir en compte l’altre, a tot altre, per anar
caminant així vers aquest horitzó de millora de
l'atenció pas a pas.

VOLUNTARIS

Participo al taller creatiu de costura, ens reunim
una bona colla! És molt bonic com, entre tots els
residents i voluntaris, aconseguim cosir davantals,
pitets i material per a la casa.
Assumpció

Curant i cuidant
les persones
ATENCIÓ A LA LONGEVITAT
RESIDÈNCIA
ASSISTIDA

CENTRE
DE DIA

SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA*

CASA
D’ACOLLIDA

SERVEIS
DIÜRNS

SERVEI
D’INFORMACIÓ

143

83

125

4

38

305

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

* més detallat a continuació

persones
ateses
40% de Caldes

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
LLARGA
ESTADA

CONVALESCÈNCIA

CURES
PAL·LIATIVES

HOSPITAL
DE DIA

PADES

SERVEIS DE
REHABILITACIÓ

125

344

78

102

168

280

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

CONSULTES
ESPECIALITZADES

182

visites

persones
ateses

ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS
SERVEIS
FUNERARIS

ACTIVITATS
DIVULGATIVES

ATENCIÓ A
LES FAMÍLIES

135 216

16

5

persones famílies han
ateses
utilitzat la sala
de vetlles

activitats
obertes
a la població

24

grups tallers
d’educació
sociosanitària

SERVEIS DE
RESTAURACIÓ

260 184 3.285

dinars
diaris

sopars
diaris

hores
d’obertura
de la cafeteria

Servei
d’Atenció
Domiciliària

Qualitat
Els Serveis d’atenció
domiciliària han estat distingits
amb el segell que acredita
que disposen d’un sistema de
qualitat certificat d’acord amb
la norma ISO 9001:2015.

PERSONES ATESES

125

ANY
2017

TIPOLOGIA DEL SERVEI

50% SUPORT
A LA LLAR

34%

SERVEI DE
MENJADOR

A
16% SUPORT
LA PERSONA

DADES

5.320 MENJARS
A DOMICILI

DE SUPORT
7.324 HORES
A LA LLAR

DE SUPORT
2.071 HORES
A LA PERSONA

ROTACIÓ DEL SERVEI

22

ALTES DEL SERVEI
(NOUS CASOS)

28

BAIXES
DEL SERVEI

MOTIU DE LES BAIXES
46% INGRÉS RESIDENCIAL
29% FINALITZACIÓ DEL SERVEI
25% DEFUNCIÓ

PERFIL DE L’USUARI

PROCEDÈNCIA

7%
9%
84%

56%
22%
22%

-65 anys
65-74 anys
+75 anys

EDAT MITJANA

82

anys

SEXE

26%
HOMES

74%
DONES

Servei concertat amb l’Ajuntament
Socis de la Cooperativa 70
Servei privat

SATISFACCIÓ DE L’USUARI
Grau de
satisfacció
del suport
a la llar i/o
a la persona

Grau de
satisfacció
del servei
de menjador
a domicili

+ 0.3 respecte
l’any anterior

+ 0.5 respecte
l’any anterior

9,2

8,25

El patronat

Els professionals

La junta està formada pel president
(alcalde de Caldes de Montbui), el
vicepresident (rector de la Parròquia de
Santa Maria de Caldes) i vuit patrons
designats per l’Ajuntament, la Parròquia
i el mateix patronat.
S’hi dediquen voluntàriament:
Sr. Jordi Solé i Ferrando
PRESIDENT

Mn. Xavier Blanco i Castro
VICEPRESIDENT

Sr. Salvador López i Ayguasanosa
PATRÓ (AJUNTAMENT) I SECRETARI

Sr. Jaume Ferrer i Montllor

208

professionals

80%
60%

taxa de contractació indefinida
dedicats directament a la cura

El voluntariat

PATRÓ (PARRÒQUIA) I TRESORER

Sr. Joan Badia i Campabadal
PATRÓ (AJUNTAMENT)

Sra. Elena Codina i Sampera
PATRONA (PARRÒQUIA)

Sr. Miquel Farràs i Boqué
PATRÓ (PATRONAT)

Sra. Pepi Martos i Vega
PATRONA (PATRONAT)

45

voluntaris

Sr. Joan Serra i Malla

89%

de Caldes

PATRÓ (AJUNTAMENT)

52 h
6

dedicació setmanal + 17 persones
que intervenen en activitats puntuals

Sr. Ramon Prat i Compañó
PATRÓ (PARRÒQUIA)

incorporacions i 11 baixes

Entre tots acollim
AQUEST ÉS EL LEMA QUE ENS HA ACOMPANYAT EL CURS 2016-2017
El filòsof Josep Maria Esquirol ens va convidar a reflexionar sobre
l’acollida i la condició humana.

a
co
llim

Un introducció a l’etimologia ens va recordar el significat de les
paraules d’algunes professions: el metge té cura (presta atenció,
no resta indiferent) i a vegades cura; el filòsof pensa; el mestre
ensenya (i les paraules curen i fan de casa) i l’infermer és el
que s’ocupa del que no té fermesa, l'ha perduda o està en risc
de perdre-la i, en la mesura del possible, ajuda a restablir la
verticalitat.

Per explicar la condició humana, Esquirol va fer referència a la imatge del desert: «en
l’horitzontalitat del terra, cada persona és una petita vertical fràgil i provisional on és
necessari el recolzament dels altres per mantenir-se dret».
Al desert, estem a la intempèrie: «l’acció més humana és el gest de protegir, és crear
espais que produeixin calidesa física i anímica», no només necessitem un edifici, sinó
que necessitem un espai confortable, càlid i obert.
COMPARTIM UN RECULL DE LES IDEES QUE FAN REFERÈNCIA AL VALOR DE
L'HOSPITALITAT QUE LA FUNDACIÓ HA ESCOLLIT AQUEST ANY I QUE ENCORATJA
A SEGUIR-HO FENT:

La funció hospitalària
és essencial.
Sortosament depenem
dels altres. La vida sense
els altres és impossible.
L’essència d’una casa és
l’obertura, és l’hospitalitat.

Atendre les persones
és tenir-les en compte
i no restar indiferents.
Estima a l’altre, ell és com tu.
Cal saber-se estimar bé
a un mateix: prou però
no massa.

Reconeixements
PREMI A LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL ALS SERVEIS
FUNERARIS
SANTA SUSANNA

PREMIAT UN PÒSTER DE CURES
PAL·LIATIVES AL CONGRÉS
MUNDIAL
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Reconeixement per ser l’única institució
no lucrativa catalana que presta serveis
funeraris amb el 2n premi de la 1a edició
dels “Premis La Confederació” com a
experiència de transformació social en
el Tercer Sector Social de Catalunya.

n/
gacio
vesti
es/in

El pòster “Descripció dels valors i desitjos
dels pacients amb malaltia crònica complexa
i amb malaltia crònica avançada. Converses
sobre el final de la vida” ha estat premiat al 15è
Congrés Mundial de l'Associació Europea de
Cures Pal·liatives entre els tres millors de la
categoria “Gent gran”. El treball ha estat a càrrec
de professionals de la Fundació juntament
amb altres professionals de Caredoctors, amb
la participació de residents de la nostra entitat.

Novetats
Nova web dels
Nou servei: sopar
Serveis Funeraris per emportar
Santa Susanna
A partir del mes de març s’ofereix

la possibilitat de recollir el sopar
preparat, a més a més del dinar.
Un nou servei per adaptar-se a
les necessitats de les persones.

serveisfunerarisstasusanna.cat
La web s’estrena per oferir una
millor informació del servei i de
l’ocupació de la sala de vetlles.

Inici de les
sessions de lectura
Sis persones han respost a la
crida feta a la població amb la
col·laboració de la Biblioteca per
participar en sessions de lectura
amb els residents el mes d’abril
i, gràcies a la bona acollida de
la iniciativa, ha esdevingut una
activitat periòdica.

Nous tallers
d'educació
sociosanitària
per a familiars
Nova activitat setmanal del Programa d'atenció a les famílies
per aprendre el maneig i la cura
del pacient crònic i/o amb dependència.

Primera caminada
per l'Alzheimer
Per celebrar el Dia de l'Alzheimer,
una caminada benèfica ha
aplegat a 50 persones de totes
les edats que han realitzat el
recorregut del Camí Orbital i
han realitzat

diferents activitats tot prenent
consciència de la importància de
l'estil de vida en la prevenció de
l'aparició de la demència.

Atenent a
més persones
L’ampliació de places de l’hospital de dia i l’ampliació de l’àrea
d’influència del PADES ha permès atendre a més persones
del nostre entorn i consolidar
els recursos que s’estan portant a terme des de 1993 i 1997
respectivament, d’acord amb el
contracte amb CatSalut. Per poder atendre en els seus domicilis a les persones amb malalties
avançades, el PADES ha estrenat dos cotxes com a eines de
treball.

Millores
Governança democràtica

Edifici més accessible

Participació a la prova pilot del projecte de
governança democràtica a les entiats de l'economia social que organitza La Confederació.
El projecte, que al nostre centre hem anomenat “som fundació”, consta de dues línes
d'acció:

Remodelació de l’antic ascensor per disposar
de portes automàtiques, per promoure l'autonomia de les persones que en fan ús. Les
obres s'han finançat amb l'assignació econòmica del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad amb càrrec a l'assignació
tributària de l'Impost sobre la renda de les
persones físiques.

1.“Coneixent-nos”
2. “Vols formar part de la decisió”

Adequació de l'espai
de l'Hospital de dia

Sistema pioner
de la bugaderia

Ampliació del nou espai de l'Hospital de
dia finançat amb els donatius provinents
de l’Associació Jardí Santa Susanna, la 19a
Tómbola de Festa Major, la 1a Caminada per
l’Alzheimer i la campanya Givinig Tuesday.

El mes de gener la Fundació ha canviat el sistema de dosificació de detergent de la bugaderia i ara utilitza un sistema pioner a Europa
que ha reduït el temps de rentat i la bugada
queda més neta, aconseguint reduir el consum d'electricitat i generant menys residus.

Celebracions

100 anys de la col·locació
de la primera pedra
Celebració del centenari de la col·locació de la primera pedra de
l'edifici actual del carrer Font i Boet amb la reubicació de la 1a pedra
del 20 d’octubre de 1917 en una escultura commemorativa al pati
del Punt de trobada.

25 anys d’atenció
sociosanitària
Celebració del quart de segle d’atenció sociosanitària a la institució
i a la vila amb una jornada que ha permès recuperar la importància
del passat, comprendre el present i visibilitzar el futur.

Implicació
en el nostre entorn
Atenció als
domicilis
calderins
La resolució del concurs de
l'Ajuntament de Caldes de
Montbui determina que la
Fundació podrà continuar
prestant el Servei d'Atenció
Domiciliària (SAD) durant
4 anys al municipi.

Suport a
l'associacionisme
empresarial al 3r
Sector Social

La Sra. Assumpció Ros (directora de la Fundació Santa

Susanna) va participar a l’acte
“20 anys d’associacionisme
empresarial al Tercer Sector
Social de Catalunya: present,
passat i futur“ de La Confederació. Va compartir el seu
testimoni com a expresidenta de la Federació d'Entitats
d'Assistència a la Tercera Edat
(entitat que va presidir durant
11 anys) en el procés de construcció de l'associacionisme
empresarial del Tercer Sector
al nostre país.

Ciutat amiga
de la gent gran
Col·laboració amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui
en el projecte de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) al nostre municipi.
S’ha publicat una edició de
L’Esbarjo dedicada als resultats de la fase de diagnosi.

Enfortint
l'economia
social
Participació a la Jornada
d'economia cooperativa al
Vallès Central (13 de novembre), reflexionant amb altres
entitats sobre el futur i assentar les bases per a un treball
cooperatiu a llarg termini.

Col·laboració
formativa
Col·laboració formativa amb
l'Escola Pia de Caldes i l'Hospital de Mollet per a la realització del cicle formatiu de
grau mig Tècnic/a en cures
auxiliars d'infermeria el curs
2017-18, compartint la nostra experiència assistencial.
La Fundació es fa càrrec de
l'assignatura "Atenció geriàtrica" a càrrec de la Sra. Anna
Ayguasanosa (directora as-

sistencial) i acull alumnes de
pràctiques.

Escolteu-me!
El dossier “Escolteu-me! L’atenció centrada en la persona en el
suport al procés d’envelliment”,
elaborat per la Taula d'entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya, és el resultat d'un debat
per aportar respostes socials
des de Tercer Sector. S’hi descriu la situació de l'atenció de
les persones grans a Catalunya,
els reptes davant l'envelliment
de la població, el canvi d'enfocament per garantir l'equitat i
la qualitat de vida i exemples de
bones pràctiques, entre elles la
Fundació Santa Susanna.

Celebració de
l'Any Canals
Participació en els actes en
homenatge a l’Andreu Canals,
col·laborador de la nostra
entitat, en motiu del desè
aniversari de la seva mort.
Els actes realitzats han estat:
participació a la tertúlia de
presentació de l’any Canals,
mostra artística amb poemes
de l’Andreu i recital poètic.

Compartint l'art
i l'alegria de la
Remei Vendrell

Restauració del
fons documental
de l'antic hospital
Intervenció arxivística del fons
documental de l'antic Hospital
de Santa Susanna conservat a
l'Arxiu Municipal de Caldes de
Montbui, consistent en prop
d’un miler de documents que
la Fundació va donar a l’arxiu
el 2008 per tal de garantir-ne
la seva conservació i l'accés als
investigadors.

La Fundació, hereva de l’obra
de la Remei Vendrell, ha respectat la seva voluntat de poder compartir el seu art amb
totes les escoles de la vila,
entregant un quadre i un lot
de llibres a cadascun dels 10
centres educatius de Caldes
en un acte en memòria de
l’artista calderina.
La Fundació li ha dedicat la
planta 2 amb una exposició
permanent de la seva obra,
homenatjant així la seva col·
laboració a la nostra entitat.

Dades econòmiques
RESULTAT DE L’ANY 2017
INGRESSOS

Dels quals són donatius

7.712.463,28 €

168.171,29 €
6

Activitats

4

Persones

3

Entitats

1

Premi

DESPESES

7.709.869,91 €
72,91 %

Personal

9,64 %
Cuina

4,56 %
Consums

12,89 %
Altres

RESULTAT

2.593,37 €

INVERSIONS 2017
Ascensor

99.821,34 €
Altres

32.890,14 €

2 vehicles PADES

14.700,00 €
COM S’HAN FINANÇAT?

85.000,00 €
Subvenció
IRPF 2016

62.411,48 €
Generació del fons
d’amortitzacions del centre

Solidaris
amb la Fundació
La Fundació Santa Susanna existeix gràcies a moltes
persones que al llarg de la seva història hi han
col·laborat en el seu manteniment i millora.
Actualment, mentre disminueix l’aportació de fons
públics, augmenten les necessitats a les quals la
nostra entitat vol donar resposta.

CADA COL·LABORACIÓ ÉS NECESSÀRIA
PER CONTINUAR L’ESPERIT
D’ACOLLIMENT FUNDACIONAL.

LA FUNDACIÓ NECESSITA
Persones voluntàries per:
• Acompanyar l’evolució natural de l’ésser
humà i desenvolupar una cultura de
l’envelliment que suposi una oportunitat
permanent d’aprendre, gaudir i compartir
• Seguir potenciant la socialització de les
persones que viuen a la institució obrint
les portes a persones i entitats que volen
participar-hi compartint el seu temps i
habilitats per contribuir al benestar dels
residents
• Omplir la solitud dels residents sense
família amb la companyonia de persones
voluntàries

Donatius econòmics o
aportacions en espècie per:
• Acollir les persones en situació de pobresa
que actualment està creixent
• Arribar a més persones que poden
beneficiar-se dels serveis de la Fundació
• Oferir nous serveis per resoldre noves
necessitats
Els donatius gaudeixen dels beneficis fiscals 		
regulats a la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense afany
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Davant d’unes necessitats tan diverses, és fàcil que cadascú
trobi aquella amb la que més a gust hi pot col·laborar.

Gràcies per ajudar a continuar
la nostra història d’hospitalitat!

Font i Boet, 16, 08140 Caldes de Montbui
www.fundaciostasusanna.cat
93 865 49 94
info@fundaciostasusanna.cat
@FdcioStaSusanna

