CONTACTE
 Correu Postal: Salut Empordà Cooperació
Ronda Rector Aroles S/N
17600 Figueres (Girona)
SPAIN

La nostra FINALITAT és millorar l’estat de salut de
les persones del nostra territori, l’Alt Empordà,
mitjançant l’aportació de recursos i formació
dels seus professionals sanitaris i

 Local: Fundació Salut Empordà,
Ronda Rector Aroles S/N, 17600 Figueres

ho volem fer des del respecte

c
ra
e
op

 Pàgina Web: www.secooperació.org

a

ció efi
c
du ben
o
r 33
nt
I
s
ur

 Telèfon: 662604962 o l'extensió 4036

establerts en els

Co

països on

ts
cia

treballem.

C

COM COL·LABORAR

5 membres del

DONATIU A:
TRIODOS BANK: 1491 0001 21 2123371920

16 Persones Voluntàries
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Fes-te VOLUNTARI
Col·labora amb Salut Empordà Cooperació
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142 Persones Ateses

60 persones ateses
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Ajut de Material Ortopèdic

 Correu Electrònic: sec@salutemporda.cat
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Creiem en un món on tothom tingui accés als serveis bàsics de SALUT.
Volem, en definitiva, un MÓN MILLOR i creiem que junts podem aconseguir-ho.

Memòria 2016
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ROJECTE DE PRÉSTEC DE
MATERIAL ORTOPÈDIC

Sota l’objectiu de facilitar ajudes tècniques a les persones
que ho precisen per la seva situació de malaltia, el SEC
desenvolupa un projecte d’ajut amb material ortopèdic.
Aquest projecte s’inicia el mes de març del 2014 amb la
recollida de material ortopèdic de segona mà que la
població cedeix com a donatiu al SEC. A finals de 2016
disposem d’un stock total de 106 unitats de material
ortopèdic.
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ROJECTE D’AJUT PER A
MEDICACIÓ

Sota l’objectiu de facilitar medicació a persones amb pocs
recursos econòmics que els impedeix poder seguir un
tractament mèdic o tractar una situació de malaltia de
forma puntual, el SEC desenvolupa un projecte d’ajut per a
medicació.
Aquest projecte es consolida al llarg del 2016 i es manté en
actiu gràcies a la col·laboració de farmàcies ECOCEUTICS i la
farmàcia Caterina Manera de la ciutat de Figueres .

Al llarg d’aquest any 2016 aquest projecte ha anat
creixent i consolidant-se. Ajudant a un gran nombre de
gent que s’ha pogut beneficiar d’un préstecs de material
ortopèdic.
Total de persones beneficiades pel projecte = 60

PROJECTE DE PRÉSTEC DE
MATERIAL ORTOPÈDIC
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OL·LABORACIÓ AMB
ALTRES ENTITATS

CURS PER A CUIDADORS/ES NO PROFESSIONALS:
Curs de 28 hores lectives i de pràctiques a l’aula. Formació
realitzada en les aules de formació de CÀRITES FIGUERES. A
través d’un conveni de col·laboració s’estableix realitzar 2
classes setmanals de 2h de durada i s’escull fer la docència
els dilluns i divendres de 9:30-11:30h.

EMÒRIA ECONÒMICA

2016

INGRESSOS: 1102,9 €
300 € Donació Particular
180 € Donació Col·legi de
Farmacèutics de Girona.

Al llarg del 2016 es realitza la 4a i 5ena edició del Curs per a
Cuidadors/es no Professionals amb un gran èxit
d’assistència.
Total d'alumnes beneficiats = 37

Total de persones beneficiades pel projecte = 12

CURS: INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ

Suma del total de la població atesa pel SEC en el projecte
d’ajut per a medicació, percentatge de població en relació
a la seva nacionalitat:

Curs de 12 hores dirigit a professionals sanitaris i no
sanitaris, en la modalitat formativa presencial. Formació
realitzada en les aules de la FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ. A
través d’un conveni de col·laboració s’estableix realitzar la
docència els dies 7, 11 i 14 de març de 2016 amb classes
d’una durada de 4h.
Aquest curs atorga als assistents un certificat acreditat pel
Consell Català de formació continuada de les professions
sanitàries i per la Comissió de formació continuada del SNS
amb 2’3 crèdits.

8,3 %
Romanesa

72,9 € Fundació
Marató TV3
550 € Donació usuaris

DESPESES: 959,8 €
80 € Aportació Centre de

42,8 € Despeses de Papereria

recursos per la Pau i Solidaritat
18 € Despeses

8,4 %

33,3 %

Targeta Bancaria

Total d'alumnes beneficiats = 33

Italiana
Senegalesa

Espanyola

DONACIÓ DE MATERIAL DE CURES
L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA AMB EL POBLE SIRI

Número de material prestat

Marroquina

A

En data del 27 de desembre del 2016 es realitzar una
donació de material de cures (un aproximat de 12kg de
“non food items” ) a l’Associació Solidària amb el Poble Siri.

Caminadors
Cadira de rodes
Llits articulats
Matalassos antiescares
Cadira WC
Grua elèctrica
Crosses

16,7 %

33,3 %

Aquesta associació neix al desembre del 2013 amb
l’objectiu de fer visible la guerra i els seus efectes que pateix
Síria des de l’any 2011. Realitzen recollida d’ajuda que
posteriorment s’envia a persones que en pateixen les
conseqüències ja sigui en camps de refugiats o dins de Síria.
Alhora volen mostrar aspectes culturals i patrimonials de
Síria, posar-los en valor i que la gent tingui consciència del
que s’està perdent a causa del conflicte.

227 € Despeses de compra i
manteniment del material ortopèdic.

592 € Ajuts de Medicació

