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La Missió de la FADO
FADO té com a missió promocionar l’autonomia i millorar el
benestar de les persones que
atén, principalment col·lectius
de gent gran, i els seus familiars
mitjançant serveis integrals de
qualitat arrelats al territori.

Valors
 Professionalitat i compliment

de la legalitat
 Proximitat i coneixement del

territori
 Atenció personalitzada
 Creativitat i innovació
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Sra. Anna Erra i Sr. Àlex Garrido
Presidenta i Vicepresident de la
Fundació Assistencial d’Osona

Ens complau presentar-vos la Memòria d’activitat
i balanç social de la Fundació Assistencial d’Osona
(FADO) de l’any 2015. En aquest exercici, coincidint
amb les eleccions municipals, ha tingut lloc la renovació del Patronat de la Fundació. Per a nosaltres, ha
estat una satisfacció trobar-nos un projecte ja consolidat que, des de fa anys, contribueix a donar resposta a les necessitats d’atenció de llarga durada a
les persones amb dependència i necessitats socials
d’Osona. Un projecte que va néixer de la iniciativa
de tres entitats osonenques molt arrelades a la comarca, i que promou serveis de proximitat de qualitat i professionals, amb una visió territorial per potenciar una atenció integral i integrada amb altres
dispositius.
Les polítiques que s’han dut a terme des de les
administracions locals de la comarca que tenen
competències en l’àmbit social –Consell Comarcal d’Osona (CCO), ajuntaments de Vic i de Manlleu i Mancomunitat La Plana–, han fet possible que
tots els osonencs, independentment del municipi
on resideixin, disposin d’un model de serveis d’ajuda a domicili de referència, avançat i equitatiu. Tot,
comptant amb la FADO com a entitat productora dels serveis, una vegada el CCO li ha adjudicat de
nou aquests serveis per als propers 4 anys com a guanyadora del concurs licitat el març de 2015.
Aquesta visió avançada també es veu reflectida
en els serveis d’atenció diürna a col·lectius de gent
gran que gestiona la FADO. D’una banda, els dos

centres de dia de l’Ajuntament de Vic. De l’altra, la
xarxa d’envelliment actiu ‘Activa’t’, del CCO, integrada per sis centres de promoció de l’autonomia
adaptats a les necessitats de cada municipi, que
afavoreixen l’envelliment actiu de la població sense sortir del territori i en el seu entorn més proper i
familiar. Precisament, aquesta xarxa ha crescut enguany amb la incorporació del centre de Santa Eulàlia de Riuprimer, que se suma als que la FADO ja
gestionava als municipis de Gurb, Olost, Sant Julià
de Vilatorta, Sant Quirze de Besora i Santa Eugènia
de Berga.
La FADO és, doncs, una entitat de consens i de referència a Osona tant en l’assistència domiciliària
com en l’atenció diürna. És una entitat d’Osona i per
als osonencs, ben coordinada amb la resta de recursos de la xarxa de provisió de serveis sociosanitaris i socials, amb el valor afegit de les institucions
promotores, i amb la visió d’esdevenir un referent
en la innovació de l’assistència a aquests col·lectius
a casa nostra.
Ens fa molta il·lusió poder seguir desenvolupant
aquest projecte que, any rere any, continua progressant i millorant. I és que, gràcies a l’esforç i la convicció del gran equip de professionals de FADO, el 2015
s’han superat per primera vegada el miler de persones ateses –un 19% més que l’exercici anterior–, assolint alhora un alt nivell de fidelitat i de satisfacció
amb els serveis rebuts, com mostren els bons resultats de les enquestes realitzades als usuaris.

SAD

CENTRES DE DIA

XARXA ACTIVA’T

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
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El SAD és un conjunt d’activitats que es realitzen bàsicament a la
llar de la persona i/o de la seva família, arran d’una manca d’autonomia personal. La finalitat és promoure i mantenir aquesta autonomia, per això, la FADO ofereix paquets de serveis adaptats a
les necessitats de cada persona i situació, amb els quals atendre
les activitats bàsiques i domèstiques de la vida diària de l’usuari.
Els serveis es presten els 365 dies de l’any i tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu i rehabilitador, si s’escau, així com
de suport a les persones cuidadores.
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TIPUS DE SERVEIS D’ATENCIÓ A DOMICILI
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Serveis d’ajuda a la persona: suport en les necessitats
bàsiques de la vida quotidiana (higiene personal i dutxa, ajuda a vestir-se, ajuda a
llevar-se i anar al llit, mobilitzacions i ajuda a caminar,
donar menjar...).

Serveis de suport a les activitats domèstiques, com
ara acompanyaments i passejos, compres, preparació
dels àpats, bugada (rentadora/planxa), organització i
neteja de la llar, petit manteniment del domicili...

Tractaments especialitzats
i rehabilitació, com fisioteràpia, teràpia ocupacional, rehabilitació cognitiva, ajudes
tècniques, assessorament per
fer la llar més accessible...

Cures d’infermeria, que
van des de l’avaluació integral de la persona i el seu entorn, al control i administració de la medicació, control
de constants, cures, sondes,
injeccions....

Formació i assessorament
als familiars i cuidadors no
professionals.

SAD

CENTRES DE DIA:
Atenció diürna a la ciutat de Vic
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En paral·lel a l’atenció domiciliària, la FADO desenvolupa una línia
d’activitat basada en la gestió d’equipaments de règim diürn, oberts a
la comunitat, a través dels quals es dóna suport a persones grans. Dins
d’aquesta línia, des del 2013 la FADO gestiona els dos centres de dia públics de l’Ajuntament de Vic: el Centre de dia Els Caputxins i el Centre
de Serveis Sant Jordi, amb una capacitat total de 70 places.

QUÈ SÓN ELS CENTRES DE DIA?
Són equipaments destinats a atendre persones grans amb un nivell de
dependència establert, on s’ofereix un ampli ventall de serveis que van
des de l’assistència i recolzament a les activitats de la vida diària, passant per programes d’intervenció terapèutica, activitats socio-recreatives, manutenció o cures de salut.

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?
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Afavorir...
¾ Hàbits saludables i actituds positives envers l’envelliment.
¾ Una cohesió social activa, integrant les persones grans en la
comunitat.
¾ La capacitació i autodeterminació de les persones usuàries.
Oferir...
¾ Activitats significatives en les que els usuaris prenguin decisions
sobre el seu propi projecte de vida.
¾ Un paquet d’activitats ampli que posi a l’abast de cada usuari el que
realment desitja i s’adequa a les seves necessitats.
¾ Un model d’atenció centrat en la persona.

CENTRES DE DIA

XARXA ACTIVA’T

SAD

CENTRES DE DIA

XARXA ACTIVA’T

CENTRES DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA:
la Xarxa Activa’t d’Osona
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La FADO gestiona per concurs públic els centres de promoció de l’autonomia que formen part de la Xarxa d’envelliment actiu (Xarxa Activa’t). Un
projecte, impulsat pel Consell Comarcal d’Osona, que es dirigeix als municipis petits del territori que tenen equipaments destinats a les persones
grans i que volen oferir programes de prevenció, promoció de l’autonomia
i atenció a la dependència, però on el nombre de persones dependents no
és suficient per justificar un centre de dia.
Els municipis on s’està realitzant el projecte actualment són els de Gurb,
Olost, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora
i, des de mitjans de 2015, també Santa Eulàlia de Riuprimer.
Els aspectes innovadors d’aquesta xarxa són que el treball coordinat permet disposar d’un equip multidisciplinar i expert –compartit pels diferents
municipis–, i que els centres són equipaments polivalents d’envelliment

actiu i de promoció de l’autonomia. Així, engloben les diferents fases de la vellesa i es poden adequar de manera flexible i àgil segons les preferències i necessitats de la població.

L’atenció s’estructura a partir d’un seguit de programes,
agrupats en tres àmbits en funció del perfil i necessitats dels usuaris

BALANÇ DE GESTIÓ

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

ATENCIÓ DIÜRNA
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Dr. Jordi Roca
Director gerent de la Fundació
Assistencial d’Osona

2015 ha estat un any clau per a la FADO, en ser de
nou escollida guanyadora del concurs públic del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) del Consell Comarcal
d’Osona (CCO). Això suposa que continuarà executant el SAD públic a la comarca durant els propers 4
anys, prorrogables 2 més. Un èxit de tot l’equip, del
model de treball plantejat i del compromís amb els
resultats. Tanmateix, la gran competència del concurs ha obligat a reduir el preu/hora de l’adjudicació,
fet que obligarà a una gestió amb molt de rigor per
garantir-ne la sostenibilitat econòmica.
Gràcies a la dedicació i l’alt compromís de tots
els professionals i col·laboradors que constitueixen
l’equip humà de la FADO, aquest any hem assolit la
majoria d’objectius que ens havíem fixat a la Planificació 2015, alhora que hem obtingut un resultat econòmic positiu. La plantilla mitjana s’ha incrementat més d’un 15%, hem impulsat el creixement dels
nostres professionals i hem acordat, amb la representació legal dels treballadors, els termes del nou
conveni que regirà les condicions laborals del 80%
de la plantilla –la que presta el SAD–, el qual preveu
l’equiparació progressiva cap al IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària a Catalunya.
També continuem progressant en l’activitat assistencial. Enguany, hem superat per primera vegada
el miler de persones ateses. Concretament, hem atès
1.022 usuaris, un 19% més que l’any anterior, que han
generat 1.209 serveis. La majoria (78,4%) han correspost al SAD, que ha experimentat un increment del

22% de les hores d’atenció –fins a les 62.000–, i la incorporació de 283 nous usuaris. Avui, més d’un terç
dels usuaris i una quarta part de les hores corresponen al SAD d’usuaris amb dependència transitòria,
la majoria a l’alta hospitalària, que és consolida com
una línia amb un alt valor afegit per als usuaris.
L’experiència del ciutadà/usuari és un pilar bàsic de l’atenció. En aquest sentit, hem treballat per
oferir una atenció que tingui en compte les circumstàncies, preferències, necessitats i valors particulars
de cada persona, i, alhora, per apoderar-los perquè
participin en les decisions. L’encert d’aquesta orientació es fa palès en la millora dels resultats de l’Estudi
d’avaluació de la satisfacció i la qualitat de servei de
SAD, dut a terme pel CCO, amb un elevat grau de satisfacció global i de fidelització dels usuaris, els quals
destaquen especialment la sensació d’“estar en bones mans”.
A la línia d’atenció diürna s’han atès un 3% més
d’usuaris, arribant als 261. La Xarxa d’Envelliment
Actiu del CCO, que el 2015 ha sumat un nou equipament, manté una elevada ocupació global, mentre
que aquesta és inferior als centres de dia de l’Ajuntament de Vic, per l’elevada oferta de places públiques
de la ciutat i l’alta rotació d’usuaris.
Vull acabar agraint a tot l’equip humà de FADO,
un cop més, l’esforç, compromís, implicació i capacitat de superació que està darrere de cada xifra, de cada nova iniciativa que us presentem en aquesta Memòria. Gràcies per fer-ho possible.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
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Per segon any consecutiu, aquest 2015 tots els indicadors d’activitat en l’àmbit dels
serveis d’atenció domiciliària (SAD) presenten augments de dos dígits respecte de
l’any anterior. Això ha permès consolidar el model de treball de la Fundació i superar els objectius previstos per a l’exercici.
En total, les professionals de la FADO han atès enguany a 948 usuaris, una quarta
part més que l’any anterior, dels quals 761 en la línia d’activitat d’atenció a la persona i 187 en la de serveis a la llar. En la mateixa línia s’han incrementat les hores de servei, que per primera vegada han superat el llindar de les 70.000. Destaca en especial
l’increment de les hores destinades a serveis a la llar, una línia que ha crescut un 49%
(l’any anterior ja ho havia fet en un 45%) i que avui representa una de cada vuit hores de SAD.

Altes

Baixes

SAD persona

283

115

SAD llar

47

19

ANÀLISI DE LA SATISFACCIÓ*
Usuaris
dependència
Grau de satisfacció
Fidelitat
Sensació d’estar en bones mans

Usuaris
transitoris

8,8

9,24

80,0%

96,6%

90%

100%

*Resultats de l’enquesta d’avaluació de la satisfacció i la qualitat del servei de SAD
(Font: Consell Comarcal d’Osona, any 2015)

RESPONSABILITAT
SOCIAL

USUARIS ATESOS
ATENCIÓ
A LES
PERSONES

SERVEIS
A LA
LLAR

HORES DE SERVEI
ATENCIÓ
A LES
PERSONES

TOTAL

SERVEIS
A LA
LLAR

TOTAL

8

80.000

71.081
51.293

609

2015

60.000

56.999

62.576

764

761

948

70.000

50.000
40.000

8.505

20.000
10.000

155

187

5.706

30.000

2014

0

VARIACIÓ

+25%

+20,6%

+24,1%

+22%

+49%

+24,7%
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El Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de Vic i Manlleu han adjudicat enguany a la FADO la provisió del servei d’atenció domiciliària pública a
persones amb dependència a tota la comarca durant els propers quatre anys,
prorrogable dos anys més. Aquest model –les tres administracions licitaven
conjuntament el concurs– permet oferir el servei de manera conjunta, integral
i equitativa a tots els municipis d’Osona, garantint un nivell d’atenció homogeni i de qualitat, gràcies a concentrar la prestació en un operador únic, professional, arrelat al territori i especialitzat, com és la FADO.
L’adjudicació, que dóna continuïtat al servei que FADO presta des de l’any
2011, inclou noves millores en el servei en benefici dels usuaris. Entre els factors
determinants perquè la proposta de FADO guanyés el concurs hi ha el model
d’atenció, la solvència a l’hora d’avaluar els usuaris, el disseny dels plans d’atenció o assegurar el coneixement de l’usuari per part de tot l’equip, juntament amb
l’organització del servei, que atén les característiques geogràfiques d’Osona.

Estand a la Fira de la Gent Gran
Per promocionar i donar a conèixer els serveis que ofereix a la població, enguany la FADO
va participar amb un estand a la Fira de la Gent Gran que es va celebrar els dies 25 i 26 d’abril
a la capital d’Osona, organitzada per l’Ajuntament de Vic.

SAD ATENCIÓ A LA PERSONA
Usuaris atesos
2014

2015

404

Hores de servei
2014

2015

485

37.981,00

41.264,73

69

91

5.452,00

6.499,75

107

118

5.000,50

8.148,25

33 (9)

36(11)

1.989,20

2.775,75

Roda de Ter***

10

10

509,50

325,00

Mancomunitat (Cabrerès)****

10

4

361,25

236,75

51.293,45

62.576,73

SAD Dependència i Transitoris

9

Consell Comarcal d’Osona
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Vic*
Privats**
SAD Social

Vic
TOTAL

-

42

697

797

* Activitat traspassada a FADO a partir de maig de 2014
** Entre parèntesi, els usuaris exclusivament privats
*** Activitat traspassada al CCO a partir de setembre de 2015
**** Final d’activitat abril 2015

3.326,50

SAD SUPORT A ACTIVITATS DOMÈSTIQUES
Usuaris atesos

Hores de servei

2014

2015

2014

2015

Centelles

13

19

486,50

700,00

Consell Comarcal Osona

49

87

2.718,25

4.648,00

Ajuntament de Manlleu

36

37

1.657,00

1.832,00

Ajuntament de Vic

57

44

844,25

1.325,55

TOTAL

155

187

5.706,00

8.505,55

BALANÇ DE GESTIÓ

RESULTATS D’ACTIVITAT DELS SERVEIS
D’ATENCIÓ DIÜRNA
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USUARIS ATESOS
XARXA
ACTIVA’T

10

CENTRES DE
DIA AJ. VIC

OCUPACIÓ MITJANA
TOTAL

300
250
200

261

253

114

100

50

147

100

153

150

0

-3,9%

+ 14%

+ 3,2%

XARXA
ACTIVA’T
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CENTRES DE
DIA AJ. VIC

2015
2014
% VARIACIÓ

-5,6%

60,65%

ACTIVITAT

61,35%

CARTERA
DE SERVEIS

L’abril de 2015, va iniciar la seva activitat el nou
centre de promoció de l’autonomia de Santa
Eulàlia de Riuprimer, que forma part de la Xarxa Activa’t del CCO. El centre obre dos dies a la
setmana i comparteix instal·lacions amb el Casal de la Gent Gran del municipi. Així, ofereix
un espai sociabilitzador on els professionals
de la FADO treballen per promoure un envelliment saludable dels usuaris i per potenciar
les capacitats que encara mantenen.

90,21%

PRESENTACIÓ

ATENCIÓ DIÜRNA

Nou centre Activa’t a Santa Eulàlia

Aquest 2015, l’equip de professionals de la FADO ha gestionat vuit equipaments de règim diürn que ofereixen activitats i programes específics de suport
per a persones grans: els dos centres de dia propietat de l’Ajuntament de Vic i
uns altres sis centres integrats a la Xarxa Activa’t, que promou el Consell Comarcal d’Osona en col·laboració amb els ajuntaments de Gurb, Olost, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora i, des de mitjans
d’any, també Santa Eulàlia de Riuprimer.
Al llarg de l’any, un total de 261 usuaris van participar en els diferents programes que es duen a terme en aquests centres, el que representa un increment del
3,2% respecte de l’any anterior. L’ocupació mitjana va ser semblant a la de l’any
passat, tot i que l’estrena del centre de Santa Eulàlia, on ha estat més baixa pel fet
de ser el primer any en què s’ha posat en marxa aquesta activitat al municipi, ha
reduït lleugerament la mitjana global.

95,60%

SUMARI

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

-1,1%
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Els centres gestionats per la FADO s’han consolidat com una referència per a tots
aquells usuaris que han decidit passar a formar part activa de la trajectòria del seu
propi envelliment i de la seva vida, així com de la vida quotidiana del centre. En
aquest sentit, durant el 2015 s’ha continuat avançant en l’Atenció Centrada en la
Persona en els equipaments de règim diürn. Es tracta d’un model que promou l’autonomia i el benestar de l’usuari a partir de la seva participació efectiva, i on la seva
opinió i desitjos s’intenten traduir en una variada i àmplia oferta d’activitats entre
les que pugui escollir i sentir-se realitzat.
Així mateix, en el marc de la Xarxa Activa’t, també s’han impulsat iniciatives per
promoure la socialització i les tasques en grup, com els projectes ‘Desitjos’ o ‘La bunyolada’ en què han participat conjuntament familiars, cuidadors i persones dels
diferents casals.

ACTIVITAT PER CENTRES
USUARIS

OCUPACIÓ
0

11

10

20

30 40

Total Xarxa Activa’t
Gurb

84
10

Olost
13

14

Sant Quirze de Besora
Santa Eulàlia de Riuprimer
Total Vic

80 90 100 110 120 130 140 150

63

14
17

20

Santa Eugènia de Berga

70

8
27

Sant Julià de Vilatorta

50 60

14
5

5

0%

Total Xarxa Activa’t

20%

90,21%

Gurb

78%

Olost

116%

Sant Julià de Vilatorta

102%

Santa Eugènia de Berga

114%

Sant Quirze de Besora

82%

Santa Eulàlia de Riuprimer

49%

Total Vic

114

10%

60,65%

Vic. CdD Caputxins

35

Vic. CdD Caputxins

67%

Vic. CdD Sant Jordi

79

Vic. CdD Sant Jordi

53%

Eix 1 - Programes d’envelliment actiu

Eix 2 - Programes de promoció a l’autonomia

30% 40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 110%

120%

EQUIP HUMÀ

FINANCES

COMUNICACIÓ

CONEIXEMENT

UN EQUIP PROFESSIONAL EN MILLORA CONTÍNUA
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EQUIP HUMÀ

ESTABILITAT

99

PROFESSIONALS
QUALIFICATS

45, 45%*

AMB UNA MITJANA
D’EDAT DE

CONTRACTES
LABORALS
INDEFINITS

42,46

12
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La principal font d’ingressos de la FADO és la prestació de serveis, que suposa el 99,89% del total. D’aquests, tres quartes parts corresponen al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), mentre que la gestió dels centres de dia
de l’Ajuntament de Vic reporta un 16% dels ingressos i la dels centres de la
Xarxa Activa’t un 8,6%.
En conjunt, els ingressos per serveis prestats han augmentat un 13,7% respecte de l’any passat, un increment semblant al que ja s’havia experimentat en l’exercici anterior, superant els 1,72 milions d’euros. Pel que fa als costos, per la tipologia d’activitat de la FADO més del 81% de les despeses de

l’entitat corresponen a despeses de personal. El resultat final d’explotació ha estat de
79.324 euros.
El balanç de l’entitat, a 31 de desembre de 2015, reflecteix una situació d’equilibri
patrimonial que ens permet atendre totes les obligacions (Passiu) amb els recursos
disponibles (Actiu). Tots els comptes de la FADO són auditats anualment per una
empresa externa independent. L’auditoria realitzada enguany per Faura-Casas Auditors-Consultors SL conclou que aquests comptes: “Expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Assistencial d’Osona a 31 de desembre de 2015”.
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En paral·lel al creixement de la seva activitat, la FADO manté una dinàmica
de comunicació cada cop activa amb els seus grups d’interès: a nivell intern
envers els seus professionals i, a nivell extern, amb les administracions públiques i amb la societat osonenca, en tant que són les seves dues principals
fonts d’usuaris.
Enguany, el butlletí Som FADO, que va veure la llum per primera vegada a
finals del 2014, s’ha consolidat com a eina de comunicació interna amb l’edició
de tres nous números. La publicació reuneix continguts informatius, formatius
i de bones pràctiques escollits per un consell editorial integrat per professionals de l’entitat, i gaudeix d’una gran acceptació i valoració entre la plantilla.
A nivell extern, a través de l’activitat de gabinet de premsa la FADO ha aparegut en 12 ocasions als mitjans, amb accions destacades com el reportatge
sobre l’atenció a la dependència a Osona, tema principal d’El9Nou de l’11
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de desembre. També s’ha divulgat l’activitat de FADO ha través de la Memòria anual.
Per promocionar els seus serveis, enguany la FADO va participar amb un estand a la
Fira de la Gent Gran que es va celebrar a Vic el 25 i 26 d’abril. A més, s’ha mantingut la
campanya de distribució de tríptics i pòsters promocionals del SAD en punts estratègics de la comarca, la publicació d’anuncis a premsa i s’ha treballat en la definició
del nou web.

LA COMUNICACIÓ DE LA FUNDACIÓ AL 2015 EN XIFRES
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GENERAR CONEIXEMENT, APORTAR VALOR
SUMARI

Una de les fites de la FADO és traslladar l’experiència i el coneixement directe
dels seus professionals –així com de les entitats que integren la Fundació– per
generar valor, ja sigui en el model d’atenció a la dependència de la comarca,

com en forma de programes i solucions innovadores que permetin millorar el
servei que es presta als usuaris. A continuació, us resumim les principals accions
per generar i compartir coneixement en què ha participat la FADO.
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per millorar l’atenció domiciliària

L’atenció a la dependència,
a debat
L’Auditori de la Fundació Antiga
Caixa Manlleu de Vic va acollir, el 5
de novembre, la jornada ‘Atenció a
la gent gran dependent a Osona: on
estem i cap a on avancem’. Organitzada per aquesta entitat en col·laboració amb la FADO, la jornada
va reunir a professionals de l’àmbit sanitari i social i a representats
del CCO i dels ajuntaments de Vic
i Manlleu, per fer balanç de l’aplicació de la Llei de la Dependència,
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La FADO i Vodafone van presentar al
Mobile World Congress, celebrat al
març a Barcelona, la plataforma mòbil que estan desenvolupant conjuntament per millorar l’atenció i el seguiment dels usuaris dels serveis d’ajuda a
domicili d’Osona.

La plataforma, batejada com ASSISCAT, es basa en una aplicació que totes
les professionals de la FADO que es desplacen als domicilis portaran instal·lada
als seus smartphones de treball i que els
permetrà consultar i gestionar des del
mòbil tota la informació dels usuaris.

analitzar la situació de les persones
grans dependents a Osona i debatre sobre com avançar en aquest
àmbit.

Una jornada per compartir
i aprendre
A mig camí entre l’acte social i la
formació, l’11 de gener de 2016, prop
d’un centenar de professionals i representants del Patronat de la FADO van participar en la primera
Sessió de Nadal. Una cita especial,
sobretot en el cas de l’atenció domiciliària, doncs rarament les treballadores tenen ocasió de conèixer qui
són i com són les seves companyes
i compartir problemàtiques i mètodes de treball. La sessió, celebrada a
El Nadal, va comptar amb una conferència de Joan Elias, comunicador
especialitzat en atenció al client.

