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 ,i
ho volem fer des del respecte

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

pels sistemes de salut ja
establerts en els

 Pàgina Web: www.secooperació.org

països on
 Correu Electrònic: sec@salutemporda.cat

treballem.

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

5 membres del
16 Persones Voluntàries
140 Persones Ateses

100 persones ateses

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 2019

P

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 2019
disposem d’un stock total de 106 unitats de material
ortopèdic.
Al llarg d’aquest any 2019 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.

P

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 2019 i es manté en
actiu gràcies a la col·laboració de diferentes farmàcies de l’Alt
Empordà com ara la farmàcia Caterina Manera de la ciutat de
Figueres, Farmàcia Burset d’empuriabrava, Farmàcia Alzina de
Castelló d’Empúries, Farmàcia Bosch de Roses i la Farmàcia de
Eva Haro de Roses.

A més aquest any Taberna Libraria ens ha fet una donació
de 300€ per tal de millorar el material existent.

Durant aquests darrers anys també hem tingut molt de suport
per part del col.legi de farmacèutics de Girona la seva ajuda i
suport ha contribuit a millora el projecte.

Total de persones beneficiades pel projecte = 114

Total de persones beneficiades pel projecte = 12

Aquest any al mes d’Abril es va fer una xerrada informativa a
Figueres amb la col.laboració del col.legi de farmacèutics de
Girona per tal de fer conèixer a les farmàcies de l’Alt Empordà
el projecte d’ajut a la medicació.

ST.JORDI 2019 .
Per St Jordi vam tenir una parada informativa on veníem
Llibres de segona ma , flors i manualitats fetes a Thille
Boubacar .

C

OL·LABORACIÓ AMB ALTRES
ENTITATS

CURS PER A CUIDADORS/ES NO PROFESSIONALS:

Senegalesa

INGRESSOS: 1.487€

Curs de 28 hores lectives i amb 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.
El Març i l’Abril del 2019 es realitza la 8a edició del Curs per
a Cuidadors/es no Professionals amb un gran èxit
d’assistència.
Total d'alumnes beneficiats = 14

PROJECTE THILLÉ BOUBACAR: SUPORT AL CENTRE
DE SALUT AMB UN ESTERILITZADOR I FORMACIÓ
GINECO-OBSTETRICA
A finals de Febrer i inicis de Març una infermera i una
llevadora varen anar a donar suport al Centre de Salut de
Thillé Boubacar. Es va fer donació d’un autoclau de 21 litres
i tot un seguit de material quirúrgic per cures i parts.
A més ,aquest procés va estar acompanyat per una
formació en esterilització , higiene de mans i formació
gineco-obstètrica a la llevadora del centre.

Total beneficiats = 18

Italiana
Espanyola
XERRADES PER
ELS 10 ANYS DEL SEC
Durant el mes de Juny i el mes de Novembre el SEC ha
realitzat una exposició de fotos i de xerrades informatives
sobre els 10 anys de l’inici de les activitats del SEC a
Marroquina
Figueres.
La 1era exposició es va realitzar al Centre Cívic Joaquim
Xirgau.Aquesta xerrrada va ser organitzada gràcies a Acció
Social de l’ajuntament de Figueres.
La 2ona exposició es va realitzar a les Consultes Externes de
la FSE el mes de Novembre. També es va fer una xerrada
resum de les activitats del SEC.

M

EMÒRIA ECONÒMICA 2019

DONACIÓ DE LLET AL BANC D’ALIMENTS DE
CÀRITES FIGUERES.
El Gener i octubre del 2019 es va realitzar una donació de
llet del nadó i tetines (un aproximat de 20 kg en cada
donació ) al banc d’aliments de Figueres.
Aquesta ajuda ha sestat gràcies a la col.laboració de la
Fundació Salut Empordà.
El Banc d’aliments intenta paliar la
situació de precarietat que moltes
families figuerenques pateixen
aquest darrers anys de crisis.

DESPESES: 4.467 €

