FUNDACIÓ HOSPITAL SANT
JAUME I SANTA MAGDALENA
MEMÒRIA 2017

MEMÒRIA 2017
La Comarca del Maresme i la seva capital
Mataró compten amb una institució, la
Fundació Hospital, especialitzada en la millora
de la qualitat de vida de les persones que
ofereix un molt ampli catàleg de serveis que
responen al llegat del seu fundador Mossèn
Jaume Sala en la construcció d’una mirada
humanista, integral i de futur.
Tot l’equip professional de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, els
.
nostres col·laboradors i les entitats socio-sanitàries allotjades

en la nostra seu

compartim l’objectiu de construir una ciutat més equilibrada, més solidària i més sana.
Aquesta missió comú es concreta amb actuacions dirigides a aquelles persones que més
ho necessiten

Entitat amb Certificat de Qualitat ISO 9001:2008.
Desenvolupament i gestió de serveis d'atenció i
tractament psicològic i terapèutic; serveis d'atenció i
tractament de malalties cròniques, greus i processos de
dol i gestió de la borsa de voluntariat.
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01 la fundació hospital

La Fundació Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena, una de les entitats més antigues de la ciutat
de Mataró, va ser fundada l’any 1644 per atendre als ciutadans més necessitats des del punt de vista
social i sanitari. Des d’aleshores ha estat fidel al seu compromís amb la millora de la salut i el benestar
de les persones de la seva comunitat.
Durant aquests més de tres segles d’història la Fundació ha evolucionat molt per adequar-se als canvis
de la societat a la que serveix però el seu compromís continua sent el mateix: vetllar per la qualitat de
vida de les persones mitjançant uns serveis d’excel·lència i des d’una visió integral de la persona.

propòsit
La nostra raó de ser és la de contribuir a la salut i el benestar social de la comunitat oferint serveis,
espais i oportunitats on persones i organitzacions puguin trobar els coneixements, els recursos i
l’acompanyament necessari per desenvolupar-se integralment.
La visió de la Fundació Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena, és ser un referent d’excel·lència i
innovació en el desenvolupament de serveis per la millora de la qualitat de vida de les persones en tres
grans àrees: l’emocional i psicològica, la social i relacional i, per últim, l’existencial.

02 atenció a les persones i a les
entitats

Darrera de cada número hi ha persones amb les seves potencialitats, alegries, vulnerabilitats i febleses
que volen ser escoltades i acompanyades per guanyar en qualitat de vida i en benestar emocional.
Cada any a la Fundació intentem acollir, escoltar i tractar més i millor, per això en aquesta memòria de
l’any 2017 les xifres segueixen augmentant (núm. d’hores d’atenció directa, núm. de professionals que
atenen, núm. de persones ateses, etc).

Persones ateses

Creixement sostingut i consolidació del
model assistencial

Procedència

Arrelament al territori. Centre de referència
de derivació a la comarca

Plantilla, voluntaris suport i col·laboradors

Contenció de l'estructura tècnica,
reducció de les consultes externes i
estabilitat a l'equip de voluntaris de
suport.

Hores d'atenció grupal

Augmentem la demanda en els
tractaments grupals

Hores d'atenció Individual

Estem estabilitzant la cobertura
de la demanda en els tractaments
individuals

Al llarg de l’any 2017 la Fundació Hospital ha arribat a atendre, assessorar, formar, acompanyar i
acollir a 5.559 persones de manera directe en tots els serveis, i ha seguit donant atenció i suport a
l’Hotel d’Entitats, actualment amb 10 entitats allotjades, totes elles de l’àmbit socio-sanitari, les quals
entre socis i usuaris atenen a una mitja de 1.900 persones l’any.
Indirectament, tota l’activitat de la Fundació ha arribat a impactar aquest any en unes 23.000 persones
tant pel que fa als usuaris de serveis, al voluntariat com les entitats.
Les activitats gratuïtes han ajudat a consolidar el vincle entre els usuaris i la Fundació, 338 persones
han participat gratuïtament en xerrades de temàtiques diverses com voluntariat, dol, psicologia,
creixement personal i teràpies naturals, entre d’altres.

Programes d’atenció a les persones:
El nostre àmbit d’intervenció es desenvolupa en el camp de la prevenció, el suport i l’acompanyament
de les diferents problemàtiques que presenten les persones en la seva dimensió personal, familiar,
laboral/escolar i social.
Treballem en equip i partim d’una concepció integral de l’ésser humà, tot valorant des de diferents
perspectives, el tipus d’atenció que requereix cada persona o família, per tal d’oferir el suport més
adient a cada cas.
Ens adrecem a les persones i famílies més vulnerables per tal de reduir el risc d’exclusió i potenciar les
xarxes familiars, relacionals i comunitàries mitjançant diversos programes d’atenció a les persones.








Servei de Psicologia, Psiquiatria i Logopèdia
Atenció psicològica a persones adultes, infants i joves
Atenció psiquiàtrica a persones adultes, infants i joves
Atenció i acompanyament al dol
Atenció i suport emocional a malalts avançats
Atenció psicològica grupal
Logopèdia per a persones adultes, infants, i joves

En general, les grans dades dels programes d’atenció a les persones durant el 2017, són les següents:

Dades generals programes atenció a les persones

A continuació s’exposen les dades per programes i serveis:

Dades per programes i serveis

Els serveis de suport emocional tant a nivell individual com grupal, van dirigits a totes aquelles
persones que es troben en processos de dolor emocional i/o psicològic i que necessiten el suport i
l’atenció d’un professional.

Dins la línia de valors i del propi tarannà de la Fundació hem seguit mantenint l'accés als nostres
serveis als col·lectius de població més vulnerables del nostre entorn, subvencionant entre el 45% i el
55% el preu d’aquests serveis als col·lectius de persones en situació d’atur, jubilació i pensionistes que
són aproximadament una tercera part de les persones ateses al llarg d’aquest any.

L’altre gran col·lectiu pels qui la fundació vetlla pel seu benestar i qualitat de vida són els cuidadors
informals, aquest any també hem realitzat per la Diputació de Barcelona 9 grups de suport als
cuidadors amb una assistència de 140 persones de diverses poblacions (Tiana, El Masnou, Premià de
Dalt, Premià de Mar, Calella, Pineda de Mar, Tordera, Arenys de Mar i Vilassar de Dalt)

03 programes de
desenvolupament comunitari

L’àmbit de desenvolupament comunitari de la Fundació Hospital es centra en 3 programes:




Banc del Temps
Voluntariat
Hotel d’Entitats

En general, les grans dades dels programes de desenvolupament comunitari durant el 2017, són les
següents:

Dades generals programes de desenvolupament comunitari

Voluntariat
Amb una trajectòria de 15 anys d’experiència el projecte de voluntariat manté l’objectiu d’estimular i
enfortir el sentiment de solidaritat de la ciutadania procurant el benestar físic,emocional i social de les
persones i les seves famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. La
nostra acció es porta a terme a Mataró i la comarca del Maresme.

Els resultats de les activitats realitzades durant el 2017, són els següents:

Dades activitat voluntariat

La Fundació Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena potencia i promou el voluntariat a la ciutat
de Mataró, gestionant una borsa permanent de voluntaris pel sector social i socio-sanitari els quals
forma, assessora i en fa el seguiment.
Aquest any els àmbits on s'ha fet més acció voluntària ha estat la relacionada amb la gent gran,
concentrant-se en general un 49% en l'atenció a persones malaltes que pateixen alguna problemàtica
de salut.

Àmbits d’acció voluntària

Amb els anys d'evolució del programa de voluntariat, tenim prou dades per poder definir clarament
quin és el perfil dels voluntaris del programa de voluntariat:
1. Majoritàriament és dona, entre 50 i 70 anys
2. Nivell d'estudis universitaris (41%)
3. Laboralment actius (37%)
4. Residents a Mataró (50%)

Grups d’edat voluntaris

Situació laboral voluntaris

Banc del Temps
El Banc del Temps (BDT) és un projecte comunitari que ara fa 10 anys va engegar la Fundació Hospital
a la ciutat i ha aconseguit crear una xarxa de persones de diferents barris de la ciutat que
comparteixen valors com la participació democràtica, la justícia social, la dignitat humana i la
sostenibilitat i que pensen que les coses es poden fer d’una manera diferent, sense necessitat de
diners fomentant l’economia social i solidària i valorant les habilitats i capacitats dels altres.
El perfil dels 266 socis respon al següent patró:
1. Majoritàriament són dones (84%) entre 40 i 70 anys
2. Nivell d'estudis universitaris (37%)
3. Laboralment actius (40%)
4. Residents a Mataró (77%) la majoria dels barris del Centre -Havana, Centre -Pla d’en Boet i
Rocafonda.

Foto: socis Banc del temps Fundació Hospital
Quant al nombre d'intercanvis tant individuals com grupals, sabem que hi ha una part important dels
intercanvis que no es registren ja que les relacions entre els socis es donen fora del marc del projecte,
tot i així el que es registra segueix la mateixa dinàmica que els anys anteriors.

Hotel d’Entitats
La raó de ser de l’Hotel d’Entitats Socials i Sanitàries és promoure i esdevenir el punt de referència de
l’associacionisme de persones i famílies relacionades amb una malaltia o amb un conjunt de
necessitats especials comunes a la Comarca del Maresme. La relació de la Fundació respecte les
associacions és de col·laboració, posant a la seva disposició espais de trobada, assessorament,
tutorització i /o acompanyament, i en alguns casos també facilitant l’allotjament a la seu de la
Fundació Hospital.
Al 2017. l’Hotel d’entitats de la Fundació Hospital està conformat per les 10 entitats que s’exposen a
continuació, el que suposa un impacte en aproximadament 1.900 persones (socis).
1. Salut Mental Associació Salut Mental Mataró i Maresme
2. AFAM Associació de familiars de malalts d’Alzheimer del Maresme
3. Associació Parkinson Maresme
4. AFIMAT Associació d’afectats de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de Mataró i el Maresme
5. SMAP Celíacs SMAP Celíacs de Catalunya. Delegació del Maresme
6. Àmbit Prevenció Fundació Àmbit Prevenció
7. Maresme Oncològic Associació contra el càncer
8. Associació de Diabètics de Catalunya. Delegació ADC Diabètics del Maresme
9. Reeixir Associació agorafòbia i trastorns d’ansietat
10. Narcòtics Anònims

Foto: Membres Hotel d’Entitats Fundació Hospital

Mataró és una ciutat amb una vida associativa molt intensa i aquesta riquesa és un dels valors que la
Fundació fomenta posant a disposició d’aquestes 10 associacions sòcio-sanitàries un espai fix d’ús
privat al llarg de l’any on poder desenvolupar la seva activitat, contribueix també operativament en la
millora de la seva gestió per promoure la seva activitat i difondre els seus programes i serveis dirigits a
millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i la de llurs famílies. Assessorem i informem
als tècnics voluntaris i els oferim serveis a mida tenint en compte les seves necessitats.

S’han portat a terme reunions trimestrals de totes les associacions allotjades dins l’Hotel d’Entitats,
per tal de crear cohesió entre elles.
Es programa una formació (empresa Coach and Roads) amb diferents sessions dirigides a fer un treball
conjunt de totes les associacions, l’objectiu d’aquestes es poder detectar les necessitats internes de
les diferents associacions i les necessitats col·lectives com HE. Les Associacions assistents valoren molt
positivament aquest acompanyament.

04 formació i coneixement

De forma paral·lela a l’atenció i al suport psicològic i per tal de garantir el màxim nivell de rigor i
d’actualització de la nostra activitat professional, desenvolupem activitats vinculades a la formació i a
la divulgació del coneixement, a la prevenció i la promoció de la salut organitzant activitats
complementàries als Programes d’Atenció, relacionades amb fomentar actituds de millora i
d’adquisició de competències personals i col·lectives com ara tallers de salut i creixement personal,
tallers d’habilitats, conferències i xerrades professionals sobre temes d’interès, etc.

La nostra proposta formativa al 2017 s’ha concretat en una sèrie de xerrades d’acord al següent
esquema:
Proposta formativa

Destaquem el cicle de xerrades de psicologia, un espai d’intercanvi mensual on de manera gratuïta
cada setmana hem fet una xerrada sobre un tema concret de la mà dels psicòlegs col·laboradors de la
Fundació:
 La mort d'un familiar. Com superar el procés de dol?
 Tinc ansietat i/o depressió. Què puc fer per superar-ho?
 Com ser millors pares?. Com fomentar una bona educació i millorar la relació amb els nostres fills
 La nostra relació de parella no funciona. Què podem fer?

05 qualitat i recursos

qualitat
Pel que fa a la Qualitat, s’identifiquen 3 àmbits de treball.
Àmbits de treball de Qualitat

Auditories de Qualitat
Durant el 2017 es van realitzar 2 auditories:
Auditoria externa amb APPLUS: Certificació ISO 9001:2008
0

no-conformitats en el sistema de gestió de qualitat

 Auditoria externa amb PWC
0

no-conformitats en el programa "Atenció i suport emocional a malalts avançats"

Els processos auditats garanteixen la qualitat dels serveis fonamentals de la Fundació, com és el
desenvolupament de serveis de suport emocional (atenció psicològica a persones adultes, infants i
joves, atenció i suport emocional a malalts avançats, atenció i acompanyament al dol i l'atenció
psicològica grupal) així com els processos estratègics i els de suport formats per administració,
comunicació i recursos humans.

Enquestes de Satisfacció:
Enquestes telefòniques de satisfacció a una mostra de pacients de psicologia individual:
268 enquestes a l'alta del tractament / valoració de 7,32 sobre 10

Codi ètic:
La Fundació Hospital treballa per aconseguir un nivell màxim d’excel·lència i comportament ètic de
forma constant. El nostre codi ètic parteix de la nostra pràctica actual i també recull els valors
fundacionals. Aquest document explicita, de forma oficial i de manera consensuada quins són els
valors de la Fundació que conformen la seva identitat.
Tenir un Codi Ètic implica a l'entitat i a les persones vinculades un compromís i una responsabilitat
amb el propi projecte, amb els actors que s’hi relacionen amb el context on es troba i l’entorn social
on es mou la Fundació.

Valors corporatius
Els pilars que sostenen les nostres actuacions han perdurat des de fa segles i han estat transmesos fins
a dia d’avui, aquests són els següents:

Valors corporatius

Responsabilitat: la definim en l’acompliment de les nostres obligacions ètiques, jurídiques i socials; en
la fidelitat als nostres objectius fundacionals, en el manteniment d’un sentit del propòsit que ens
inspira i en la relació que establim amb totes les persones que dipositen la confiança en la nostra
institució i també com a consciència col·lectiva, que ens ajuda a reflexionar, administrar, orientar i
valorar les nostres activitats.
Compromís: entès com la implicació personal i professional de tots els membres de la institució
desenvolupant totes les capacitats per dur a terme la finalitat i la missió de la Fundació.
Visió de futur: l’entenem com el coneixement, l’impuls i l’acció preventiva, exercint un rol innovador
que ens permet el desenvolupament de noves idees, estratègies i sinèrgies que respecta l’essència
fundacional.

professionalitat i equip humà
Un dels principals actius de la fundació radica en les persones que hi treballen dia a dia i que fan
possible que es puguin dur a terme tots els projectes i serveis.
L'equip de treball el conformen un equip estable de professionals en diverses àrees de gestió
transversal i de producció i diversos equips de professionals, col·laboradors habituals, de les consultes
externes de psicologia, neuropsicologia, psiquiatria, logopèdia, activitats fisico-emocionals i nutrició.
Per a la gestió de projectes comunitaris i de voluntariat que mouen un gran nombre de persones,
l’àrea de Desenvolupament Comunitari segueix comptant amb el suport d’un equip de 12
dinamitzadors voluntaris per donar suport a la gestió dels diversos projectes.
Aquest 2017 s’ha mantingut l’equip de treballadors en plantilla i s’ha reduït en els professionals de
consultes externes de psicologia tant a persones adultes com a infants; quedant 16 professionals en
plantilla per les tasques de coordinació, desenvolupament de projectes i administració, i 24 el nombre
de col·laboradors de consultes externes que fan l’atenció directa als usuaris.

Equip de treball

Dades econòmiques

Proporció dels ingressos: subvencions, serveis i arrendaments.

Ingressos per activitat

06 entitats col·laboradores
ENTITATS QUE ENS DÓNEN SUPORT

ENTITATS QUE CONFIEN EN NOSALTRES

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Mataró

Grups d’atenció al cuidador

Atenció psicològica a infants, joves i adults
Atenció psicològica a dones
Hotel d'Entitats
Borsa de Voluntariat
Banc del Temps

A j u n t a m e n t d ’A r g e n t o n a

Ajuntament deDosrius

Atenció psicològica a infants, joves i adults

Atenció psicològica a infants, joves i adults

Ajuntament de LLavaneres
Atenció psicològica a infants, joves i adults

Ajuntament de Caldes
d’Estrac
Atenció psicològica a infants, joves i adults

Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt

Institut Català de
l´Acolliment i de l´Adopció

Atenció psicològica a infants, joves i adults

Atenció psicològica a l’infant

Escola Àngela Bransuela

Escola Josep Montserrat

Atenció psicològica a infants

Atenció psicològica a infants

Escola Marta Mata
Atenció psicològica a infants

Atenció psicològica a infants

Escola Rocafonda

Escola Sagrat Cor de Jesús

Atenció psicològica a infants

Atenció psicològica a infants

Consorci Sanitari del Maresme
– Hospital de Mataró

Consorci Sanitari del Maresme i la Selva
– Hospital de Calella

Atenció i suport emocional a malalts avançats

Atenció i suport emocional a malalts avançats

Consell comarcal del Maresme
PADES Mataró
Atenció i suport emocional a malalts avançats

PA D E S M a r e s m e S u d
Atenció i suport emocional a malalts avançats
PA D E S C a l e l l a / B l a n e s
Atenció i suport emocional a malalts avançats

C/ Sant Pelegrí , nº 3 – 08301 Mataró – Telèfon – 93 741 91 60 . fundaciohospital@fundaciohospital.org

