Bones pràctiques
Títol del projecte

La Residència a la que m’agradaria anar a viure
.
Lloc
Catalunya
.
Organització líder
FATEC, amb conveni amb Diputació de Barcelona-Ârea d'Atenció a les Persones.
.
Breu explicació
El projecte de Fatec, Federació de Gent Gran de Cat., “La residència a la que m'agradaria
anar a viure” es un treball de Gent Gran per Gent Gran. Vol proporcionar a les Persones
Grans que decideixen a anar a viure a una residència , i a las seves familias,
instruments que els ajudin a valorar les diverses possibilitats existents. Que orientin sobre
quines són les característiques de l'estructura i del funcionament que s’han de donar a un
centre residencial per que ens permeten seguir-hi "vivint”. Seguir desenvolupant el nostre
projecte de vida, rebent una atenció personalitzada de qualitat i on es respecti la nostra
autonomia de decisió. Sentint-nos “a casa”.
Voluntaris grans de Fatec visitem residències del nostre entorn i elaborem una fitxa amb
les característiques observades que valoren com a positives. Es prioritzen els aspectes
d'atenció als residents, però també es sistematitza la informació d'altres aspectes com ara
l'edifici, el seu equipament, professionals, relació amb la família, amb la comunitat. Un
fitxer recull la informació sistematitzada de cada una de les residències visitades que ho
hagin autoritzat i el posa a disposició de possibles usuaris. També recopilem en un llistat
els aspectes positius observats en els diferents centres. Fitxes i llistat de aspectes positius
estan disponibles en la Web de Fatec.
.El projecte mostra una via d'aportacions de la gent gran en la definició dels serveis,
Any d'inici
2011
.
Any de finalització
.
Lloc web
www.fatec.cat
Email de contacte
fatec@fatec.cat
.
Telèfon de contacte
932150233
.
Adreça de contacte
FATEC. c/. Casanova, 36 baixos dreta 08011 BARCELONA
.
Enllaç a un document
www.fatec.cat/ projecte:” visitem les residencies de Catalunya”
En quin principi de qualitat o àrea d'acció emmarcaria aquesta pràctica?
Transparent i Implicar les persones grans que necessiten atenció i crear oportunitats per a
la participació.
Persona de contacte
Mercè Mas

