VOLUNTARIAT PARC TAULÍ
MEMÒRIA ACTIVITAT 2021

La represa adaptada del voluntariat hospitalari i sociosanitari

VOLUNTARIAT

72 propis

EN

A CTIU

79
voluntaris
actius

7
externs

Convenis de voluntariat:

V OLUNTARIAT

Fundació Oncolliga: voluntariat testimonial
laringectomitzats
Fundació Barça: l’activitat Live Tour als infants
hospitalitzats visitar virtualment les instal·lacions
del Museu i Camp Nou
Som Prematurs- voluntariat testimonial

SEGONS GÈNERE

Homes
32%
Dones
68%

EL

VOLUNTARIAT ALS NOSTRES CENTRES

2021

Hospital de Sabadell
•
Voluntariat Hospitalari
Pediatria- Ludoteca

Centre Albada
• Demències
• Convalescència
• Unitat Cures Pal·liatives
•

C OMBINAR

LA PRESENCIALITAT AMB LA

VIRTUALITAT

A C O M PA N YA M E N T
VIRTUAL
- Tru c a d e s a p a c i e n t s
- Activitat online

A C O M PA N YA M E N T
PRESENCIAL
- Casos especials
-Acomp. a proves

TRÀMITS I
COMPRES
- Acomp. a gestions
fora del centre.
- Petites compres a
persones ingressades

Combinar presencialitat adaptada i virtualitat

Serveis de Voluntariat a demanda
Peticions de voluntariat per àmbit
CCEE/G es ti o ns
UCP
Pediatr i a
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% Demanda serveis acompanyament

presencials - virtuals
P RESENCIALITAT

11%

A distància

Presencial

ADAPTADA EN ELS SERVEI A PLANTA

La presència de voluntariat s’adapta a la normativa
de visites establerta per als familiars.
Garantia de traçabilitat, amb mesures de protecció
dins de l’habitació
Visites setmanals amb possibilitat de complementarles amb seguiment telefònic per part d’un o més
voluntaris.

89%

UN

VOLUNTARIAT A MIDA DE LES
CIRCUMSTÀNCIES
CCEE
Tràmits
9 serveis
HOSPITAL
5 serveis

UCP
4 serveis
PEDIATRIA
2 serveis

ALBADA
30 serveis

Serveis excepcionals fora de zones COVID en el moment de
les restriccions

H ORES

DE VOLUNTARIAT PER CENTRES

% TEMPS PRESENCIAL vs A DISTÀNCIA TOTAL

33%
A distància
Presencial
67%

% TEMPS DE VOLUNTARI PER CENTRE
8%
3%
Centre Albada convalescència

5%

Centre Albada Psicogeriatria- PCC-UGA
9%
Centre Albada UCP

CQA-CCEE- HD
61%
14%

Hospitalització adults- urgències- UCI

Hospitalització pediàtrica-NEONATOLOGIAUCI

H ORES

DE DEDICACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Centre Albada
338h

Pediatria
301h

CQA-CCEE
29h
T OTAL
986 HORES

Salut mental
53h

Hospitalització
adults
265h

INTERVENCIONS
VOLUNTARIAT

DEL

PER CENTRE

TOTAL: 2075 serveis de voluntariat
(un mateix pacient genera vàries intervencions de voluntariat)
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EL

VOLUNTARIAT A PEDIATRIA

 Presentació l’espai i l’equip: Canal de la
diversió

 Ludoteca Virtual: Hora de la diversió
 Fundació Barça: Live tour
 Som prematurs: voluntariat testimonial online a
pares d’infants hospitalitzats a neonats
 Voluntariat presencial: Préstec de jocs a les
habitacions

C ANAL

V ÍDEO

DE LA DIVERSIÓ

PRESENTACIÓ DEL VOLUNTARIAT A PEDIATRIA

https://youtu.be/GAycBowPwHQ

LUDOTECA VIRTUAL
H ORA DE LA DIVERSIÓ : Sessions
virtuals de joc dinamitzades en
directe pel voluntariat i adreçada a
infants hospitalitzats (bateria de jocs
per oferir segons franges d’edat)

44 connexions

59 infants atesos

28 hores d'activitat

16 voluntaris

H OSPITALIZACIÓ PEDIÀTRICA
VOLUNTARIAT V IRTUAL EXTERN
F UNDACIÓ BARÇA - ACTIVITAT LIVE TOUR : Visita en directe virtual i interactiva del Camp Nou i
Museu.
- Part històrica del Club
- Futbol femení i altres seccions
- Zona Champions
- Espai Messi
- Exterior Camp Nou
Durada de la visita: 40 minuts apx.
Freqüència de l’activitat: quinzenal
Total: 6 sessions (abril a juny 2021)

V OLUNTARI AT
TESTIMONIAL
A
PREM ATURS :
connexions virtuals de pares de fills prematurs
amb voluntariat de l’associació que han passat
per la mateixa experiència.
Total: 7 atencions (abril a desembre del 2021)

F ORMACIÓ

AL

VOLUNTARIAT

 Espai 2.0: Píndoles formatives per voluntariat.

 ABC VOLUNTARIAT TAULI; formació presencial
bàsica i obligatòria per a qualsevol persona que
vulgui iniciar un voluntariat al Parc Taulí

Total hores de formació: 17 hores

ESPAI 2.0 S ESSIONS FORMATIVES ONLINE
Formació continuada pel voluntariat

ABC V OLUNTARIAT
Formació bàsica inicial

Treball en xarxa en el sector salut
C ONSORCI S ANITARI I S OCIAL DE C ATALUNYA: s’impulsa un grup promotor
de coordinadores de voluntariat per promoure el voluntariat dins les
entitats proveïdores de salut de Catalunya.
Actuacions:
•Seguiment del desenvolupament de les activitats i serveis de voluntariat a
les entitats durant la pandèmia covid-19.
•Mapeig del voluntariat dins les entitats proveïdores de salut
•Vídeo Reconeixement de la tasca de les entitats i voluntaris en el Dia
Internacional del Voluntariat (5 de desembre): https://youtu.be/4zO2z1IXipE

Treball en xarxa a la ciutat
•T AULA D ’ ENTITATS DE VOLUNTARIAT DE L ’O FICINA D 'E NTITATS I
V OLUNTARIAT DE L 'A JUNTAMENT DE S ABADELL : participació en el grup de
treball per a l’organització de la Tardor del Voluntariat i producció del
vídeo de la cançó: "Junts som un sol cor“ amb la voluntat de retre
homenatge i reconeixement a tot el voluntariat amb motiu del Dia
Internacional: https://youtu.be/QG2w5Op1Ecw

R EUNIONS

COORDINACIÓ D’EQUIPS

VIRTUALS I PRESENCIALS

14 reunions amb els equips de voluntariat

L A C OORDINACIÓ

DELS EQUIPS

Acompanyament individual i grupal

al voluntariat per facilitar l’estada
al

programa,

confiança
faciliti

una

i

generar

un

cohesió
intervenció

clima

grupal

de
que

adequada.

EL NOSTRE VOLUNTARIAT REFLEXIONA
Vam començar amb serveis excepcionals,
els pacients estaven molt agraïts de sortir
a passejar. El personal sanitari content de
tornar-nos a veure, era un pas cap a la
normalitat. Mesos després més serveis,
més interacció amb companys, més
visibilització a les plantes i... de cop,
tornen al punt de partida.
La paraula que resumiria l'any es
RESILIÈNCIA, adaptació contínua a les
noves directrius per garantir un bon
servei.
Manuela A. (51 anys)

Un any de contrastos...
Este año hemos realizado menos servicios pero han
sido los más valorados. Muchos días no podíamos
venir porque debíamos proteger a los pacientes con
nuestra “ausencia”, aun sabiendo que se necesitaba
más que nunca el acompañamiento.
Antes de la pandemia, al decir que era voluntario la
gente lo entendía y pensaba que debía ser algo
bueno. Ahora al decirlo he escuchado muchas veces:
que necesario es lo que hacéis, ayudáis de verdad,
la soledad es muy dura…
Creo que este año nos hemos sentido más
comprometidos y felices de hacer lo que hacemos.
Javi F. (43 anys)

El voluntariat reflexiona en un any atípic
Aquest any he trobat molt a faltar els dies
que no podia anar a la ludoteca
presencialment, em sentia incompleta.
Venir a l’hospital, facilitar el préstec de jocs,
veure l’agraïment en la cara de les famílies i
el somriure a la cara dels infants per mi és
un motor per continuar amb la meva tasca.

Sabem que fer voluntariat a l’hospital té un
cert risc associat, però per a mi no és
un inconvenient.
Mercè A. (51 anys)

Gràcies a l’equip assistencial per l’acollida
Destaco
les
paraules
d’agraïment
i
benvinguda dels equips professionals.
Enguany tinc més clara que la meva tasca és
la
d’ ACOMPANYAR perquè l’estada a
l’hospital sigui menys dura i que la meva eina
més potent és l’escolta, com una forma
d’alliberar la seva càrrega.
He tornat amb moltes més precaucions i
mesures de seguretat i malgrat tot, el rerefons
és el mateix, les persones agraeixen tenir algú
que els acompanyi.
Esther V (52 anys)

P r o g r a m a Vo l u n t a r i a t P a r c Ta u l í
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