Programes de voluntariat a l’entitat
La Fundació contempla diversos programes de voluntariat, sempre tenint en compte
que l’actuació de la persona voluntària és una aportació de valor afegit a la qualitat
dels serveis assistencials i per tant no és en cap cas substitutòria de la tasca dels
professionals.
A continuació descrivim els diferents programes de voluntariat de la Fundació.
1. Acollida
Fer una primer acollida a totes les persones que han ingressat durant les últimes 24h i
explicar-los els serveis que té l’hospital més enllà de l’assistència sanitària (Treball
Social, Atenció al ciutadà, Cafeteria, Espais de vending, Botiga dels Somnis,
Voluntariat, Atenció Espiritual,...)
2. Acompanyament en el temps de malaltia
Acompanyar i donar suport a persones ingressades i/o familiars en situacions de
patiment, oferint-los allò que necessitin (escolta, acompanyament a fer un tomb, jocs
de taula, lectura diari, facilitar petites compres a la botiga o cafeteria, donar
tranquil·litat,...)
3. Pacient expert
Testimoniatge de persones que fa temps que conviuen amb una malaltia a persones
usuàries recent diagnosticades.
4. Facilitar la comunicació
Fer de mitjancer entre els professionals i el pacient o la seva família quan hi ha barrera
de comunicació bé sigui idiomàtica, bé sigui per raons de cultura o religió.
5. Acompanyament i orientació a l’àrea ambulatòria
Explicar a les persones usuàries que ho necessitin l’ús del sistema de registre
d’arribada, el funcionament de les pantalles, la ubicació de la sala d’espera, ...
Si s’escau, acompanyar-los durant el procés ambulatori.
6. Entreteniment dels infants durant el pre-operatori
Activitats que distreguin als infants abans de ser operats.
7. Màster Class
Direcció d’un taller o activitat de tipus artístic, esportiu, ocupacional, etc, amb un grup
de persones usuàries.
8. Estem a casa. Ajuda’ns a crear-la.
Ajudar ales persones usuàries de les residències a personalitzar les seves habitacions i
les àrees comuns.
9. Oci i entreteniment
Oferir un temps d’oci amb els usuaris de les residències: jocs de taula, passejades,
excursions, ...
10.Campanyes
Promoure entre la ciutadania campanyes específiques de sensibilització i captació de
fons.
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Espais on es desenvolupa el voluntariat

Residència i Centre de Dia Pedra Serrada
Gent Gran
C/Pedra del Diable, 20, 08150 Parets.
Residència Assistida i Centre de Dia Santa Rosa
Gent Gran
C/Álvarez de Castro, 53-57, 08100 Mollet.
Residència i Centre de Dia La Vinyota
Discapacitat
C/Can Flequer, 44, 08100 Mollet.
Hospital Sociosanitari - Cronicitat
C/Sant Llorenç, 39, 08100 Mollet.
Hospital de Mollet - Aguts
Ronda dels Pinetons, 6, 08100. Mollet.
CESMA – Salut Mental
Ronda dels Pinetons, 6, 08100. Mollet.
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