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Pla de Voluntariat Parc Taulí

Hospital de Sabadell Sabadell Gent Gran Centre Salut Mental

• Voluntariat Hospitalari
• Pediatria- Ludoteca

• Coral SGG
• Hort

•Centre Antaviana
•Hospitalització adults

CSS Alb dCSS Albada

• Demències
• Convalescència

U it t C  P l li ti• Unitat Cures Pal·liatives
•



Voluntariat en actiu



Hospitalització d’adults...p

Hem visitat 390 pacients diferentsp



Hospitalització pediàtricap p

a  781 infants diferents3337  intervencions



Sabadell Gent Gran

Acompanyaments puntuals a tràmits i 
gestions.

Cantem junts: Coral com activitat 
d’estimulació cognitiva. 

g



Al Centre Albada estem presents a...p

Demències: tots els matins
de dilluns a divendres
participant en activitats

Pal·liació: s’ha atés
puntualment a pacientsparticipant en activitats

col·lectives d’estimulació
cognitiva organitzades a
planta.

ingressats a petició de
l’equip multidisciplinar.

planta.

Convalèscència: de dilluns a
di d l t d t tdivendres a la tarda atenent a
pacients i famílies a petició
d’infermeria i treball social.



Hores de dedicació

Pediatria:Pediatria:
1739

SGG: 510CSM: 336 TOTAL 
HORES: 

SGG: 510CSM: 336

6295

Hospitalari:
1105

Albada:
2605 11052605



Formació al voluntariat

FEBRERFEBRER
Taller de risoteràpia
a càrrec d’Aura Costa MARÇ 

Voluntariat i 
NOVEMBRE: NOVEMBRE: 
Voluntariat i 

ABC del Voluntariat: 

Voluntariat i 
Aïllaments a 

càrrec de Marta 
Piriz

Voluntariat i 
demència a càrrec de 

Laura Rubio 
neuropsicòloga de 
l’AVAN i Soledad ABC del Voluntariat: 

formació bàsica i 
obligatòria per tot el 

voluntariat  (3 edicions) 
a càrrec d’Auxi Gil

l AVAN i Soledad 
Lopez (TCAE).

a càrrec d Auxi Gil
MAIG

Acompanyant a les 
families des de la 

ludoteca 
OCTUBRE

Intel·ligència 
E i l  à  a càrrec d’Auxi Gil

JUNY
Quan el voluntariat es 
complica a càrrec de 

Emocional a càrrec 
de Conxa León

complica a càrrec de 
Laura  Rubio, 

neuropsicòloga d’AVAN



Reflexions del 2015 ...Del 2015 destaquem...q



Picture slideEl voluntariat en acció...Picture slide



Un voluntariat amb eines...



I coordinat ...



Picture slideMoltes gràcies a tot l’equipPicture slideg q p


