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 nostre 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
pels sistemes de salut ja

 Pàgina Web: www.secooperació.org

establerts en els
 Correu Electrònic: sec@salutemporda.cat

països on
treballem.

DONATIU A:
TRIODOS BANK: 1491 0001 21 2123371920
Fes-te VOLUNTARI
Col·labora amb Salut Empordà Cooperació

5 membres del
6 Persones Voluntàries
71 Persones Ateses

persones ateses 49

COM COL·LABORAR

Ajut de Material Ortopèdic

 Telèfon: 662604962 o l'extensió 4036

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 2018

P

ROJECTE DE PRÉSTEC DE
MATERIAL ORTOPÈDIC

P

ROJECTE D’AJUT PER A MEDICACIÓ

C

OL·LABORACIÓ AMB ALTRES
ENTITATS

M

EMÒRIA ECONÒMICA 2018

INGRESSOS: €
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 i una donació de 30
llits per part de l’Institut Guttman. A finals de 2018
disposem d’un stock total de 110 unitats de material
ortopèdic.

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 2018 i es manté en
actiu gràcies a la col·laboració de la farmàcia Caterina
Manera de la ciutat de Figueres , farmàcia Burset d’
Empuriabrava i farmàcia Mario Alsina de Castelló
d’empuries

XERRADA INFORMATIVA SOBRE EL SEC:

150 €

1.183,43 €

4405,5 €

Formació realitzada en les aules de la FUNDACIÓ
SALUT EMPORDÀ. Un total de 1 hora
Total beneficiats = 15
300 €

Al llarg d’aquest any 2018 aquest projecte ha anat
creixent i consolidant-se. Ajudant a un gran nombre de
gent que s’ha pogut beneficiar d’un préstec de material
ortopèdic.

PROJECTE HOSPITAL DE NZARA (SUDAN DEL
SUD).

Total de persones beneficiades pel projecte = 49

PROJECTE DE PRÉSTEC DE
MATERIAL ORTOPÈDIC

Número de material prestat

En data de gener del 2018 es va realitzar una donació de
2000€ amb la intenció de finalitzar l’àrea de residus de
l’hospital per tal de gestionar d’una manera més segura
tots els residus de l’hospital.

FARMÀCIA
MARIO ALSINA

Espan

Cadira de rodes 14
Llits articulats 9

Marroquina

Cadira WC 6
Grua elèctrica 2

78 €

Total de persones beneficiades pel projecte = 10

3682,06€

523,23 €

PROJECTE AL CENTRE DE SALUT DE THILLÉ
BOUBACAR (SENEGAL).

Matalassos antiescares 3

DESPESES: €
1.168,17€

Aquest any varem rebre del col.legi de farmàceutics de
Girona una subvenció de 150€

Caminadors 15

F.Vicens
Usuaris privats
Dipsalut
Co.legis farmaceutics

En data d’agost es va realitzar una exploratòria per veure la
viabilitat de realitzar un projecte de formació a Thillé
Boubakar (Senegal) .Finalment es van realitzar del 12 al 30
de Novembre del 2017 2 formacions ( esterilització i
mesures higièniques universals ) i una donació de material
hospitalari (2000 kg) També es van preparar les bases per
una pròxima visita al mes de Febrer del 2019 .Aquest
projecte es va poder realitzar en part gràcies a la funerària
vicens i a la FSE.

60 €

2000 €

Crosses 8
Manteniment Bancari
Billets d'avió Senegal '19
Projecte Medicació
Pàgina Web
Projecte Sudan del Sud
Pau i solidaritat
Projecte Senegal 2018

100 €

