Associació per la Vida Independent


MISIÓ

La principal finalitat de l’AVI és desenvolupar un treball assistencial amb les persones
amb dependència i discapacitat i treballar per a la millora de l’autonomia de les
persones dependents, mitjançant la utilització de productes de suport i noves
tecnologies.


VISIÓ

Volem que l’AVI sigui una entitat de referencia en l’atenció a les persones amb
dependència, discapacitat i gent gran, així com en la formació dels professionals i en
l’experiència, qualitat i excel·lència de servei.


VALORS

Els col·lectius que més destaquem són el treball en equip i en xarxa, l’ètica i la
transparència, la igualtat d’oportunitats de les persones, la formació continuada, i
donar resposta a les necessitats de futur del col·lectiu.

Associació per la Vida Independent




JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA

Dra. Ma. Asunción Torrents Fernández

SECRETÀRIA

Sra. Anna Guix Tornos

TRESORER

Sr. José Mario Ayuso Gutiérrez

VOCAL

Marian Pérez, Mutuam

VOCAL

Eulàlia Cucurella, Fundació Alzheimer Catalunya

ENTITATS SÒCIES

Mutual Mèdica, Fundació Ictus, FATEC, Associació Superar l’Ictus Barcelona I la
Fundació Mutua de Propietarios. Així com persones físiques sòcies.


EQUIP DIRECTIU
GERÈNCIA

Sandra Millet i Pi-Figueras

DIRECCIÓ

Lluïsa Pla i Masip

Situació 2020-COVID


Reducció a la meitat del programa d'adaptació funcional a la llar de l'ajuntament de
Barcelona una setmana abans de començar.



Es realitza el programa sense arranjaments.



Es comença a contactar amb diferents departaments de l'ajuntament i el gerent de
Serveis Socials de l'Ajuntament, per intentar reconduir-ho.



Donada la situació de la COVID, el personal del CVI entra en un ERTO: inici total i
posteriorment parcial.



Quan s'inicia el confinament, s'anul·la tota l'activitat: visites, formació i recerca.



Reestructuració de l'enfocament del treball del CVI: s'inicia l'activitat al 30% .
Al mes de juliol s'inicien contactes amb diferents entitats per restablir l'activitat:
Diputació, Alzheimer, Ortorrent... poder assolir els pressupostos reformats.

Assistència




PROGRAMA ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR

.



S'inicia el programa al juny amb un protocol adaptat a la situació.



Es realitza teletreball, adaptant la informàtica amb els recursos que tenim.



Es contacta amb les persones usuàries seguint els protocols que l'Ajuntament marca, amb la por que
aquestes volguessin fer l'actuació.



Es fa un treball intens de confiança, actuant de forma ràpida per poder intervenir.



Les persones usuàries i les seves famílies responen favorablement i estan molt agraïts d'estar atesos.



Les intervencions del 2020 són diferents, les persones han estat a casa amb por i sense moure's, ni
relacionar-se, això va comportar una intervenció diferent.



Ens trobem amb molts usuaris ingressats que volen retornar a casa, utilitzem la visita virtual.



Aquest any hem tingut molts casos que es trobaven en l'etapa final de vida.



En finalitzar el programa es valora molt positivament per part dels usuaris i de l'Ajuntament.

Assistència


PROGRAMA ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR



Persones majors de 65 anys, amb dificultats en el seu dia a dia. Derivades per
Serveis Socials, ABS i SAD.



Reducció del pressupost a la meitat, degut a la COVID-19.



Incorporació de la Visita virtual per tal de facilitar sortides de CSS.
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Enquesta de satisfacció
1. La intervenció efectuada li ha
servit per ser més autònom?
SI

NO



36%

64%

Persones que no són més
autònomes:


Empitjorament de la salut



Descàrrega cuidador



Confort etapa final de vida

Enquesta de satisfacció
2. La intervenció efectuada li ha
servit per estar més segur a casa
seva?
SI

3.Creu que li ha canviat el seu dia
a dia?
SI

NO

NO
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Enquesta de satisfacció
4. Li ha ocasionat molèsties la
instal·lació dels productes de
suport i/o l'arranjament?
SI

NO

1%

99%

5. Hagués pogut fer aquesta
intervenció sense aquesta
iniciativa municipal?
SI

NO

1%

99%

Assistència


PROGRAMA VIURE A CASA


Aquest programa dóna suport a les
persones que presenten dificultats en
el seu domicili i en la realització de
les Activitats Bàsiques de la Vida
Diària i amb manca de recursos
econòmics, que visquin a la província
de Barcelona.
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Amb la col·laboració de:
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Assistència


PROGRAMA D’ARRANJAMENTS D’HABITATGES (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)


Connectem amb diversos ajuntaments per fer intervencions amb arranjaments :

MOLLET DEL VALLÉS
LLIÇA DE VALL
LLIÇÀ D’AMUNT

• Continuació PROGRAMA D’ARRANJAMENTS D’HABITATGES (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)

POLINYÀ
PALLEJÀ

Total : 26 casos (18 dones i 8 homes)

ESTAT INICIAL

ESTAT FINAL

Assistència


LA MEVA LLAR


Subvenció nova que treu l'Institut per Persones amb Discapacitat en el mes de Desembre.



Subvenció personal per a persones amb discapacitat que tinguin dificultats en el seu
domicili i que necessitin poder fer adaptacions en aquest per tal de millorar la seva
autonomia: obres, i tecnologia.



Per accedir a la subvenció necessitant pressupostos de la intervenció: fem un acord amb
els nostres proveïdors per incloure la nostra visita i acompanyar a les persones en el
procés de la intervenció.



Fem 30 visites a domicili. Amb l'informe i pressupostos.



Ens han atorgat 17. Actualment estem fent les intervencions .



Clau que el CVI ha inclòs el seu model d'intervenció en aquesta ajuda per demostrar a
l'administració que és necessari.

Continuació LA MEVA LLAR



Primer informe



Informe final

Incorporació de la visita virtual per un nou model d’
Assistència:


VISITA VIRTUAL


Un nou model de vista utilitzant la tecnologia, per poder fer mes intervencions
en diferents situacions, amb el COVID encara mes justificat.



Seguretat i protecció de dades de la persona usuària



Visites a qualsevol ubicació: Barcelona, Catalunya o qualsevol país.



Facilitat d’accedir a domicilis o centres sociosanitaris on la persona estigui
aïllada per accelera el retorn al domicili.



Només és necessari un dispositiu mòbil i que la persona cuidadora o que
acompanyi tingui un metre a mà per a calcular les mides necessàries.



Programes que s'està utilitzant: Fundació Ictus: programa Abric, Alzheimer,
Ajuntament de Barcelona,



Realitzar un acord de col·laboració amb Mutual Medica per oferir la visita
virtual el seus mutualistes majors de 65 anys i familiars.

Incorporació de la visita virtual per un nou model d’
Assistència:


Procés de la visita virtual

DOCÈNCIA


Nou plantejament COVID –formació 

Donada la situació que ha succeït el 2020, vàrem adaptar la
formació a un nou model virtual.



Per no perdre les subvencions i poder justificar-les.



Per poder oferta un altre tipus de formació no presencial (sent
conscients que tenim un espai fantàstic per fer pràctiques)



Es va fer una recerca de les aplicacions que necessitàvem per
adaptar-la.



Es va fer una revisió dels cursos que oferíem per decidir quins
podíem adaptar, en quin format i com ho presentàvem a les
institucions que ens ho demanen.



Es van fer gravacions específiques, per fer-ho atractiu.



Es va fer una divulgació en línia



Les formacions presencials van ser abans del confinament, o en
grups bombolla seguin normativa.

Formacions presencials i virtuals

Formacions
presencials
347
Formacions
virtuals
288

DOCÈNCIA: Formació virtual




288 alumnes, en un total
de 20 Formacions Virtuals.


220 dones i 68 homes



20 Formacions, de les
quals 11 són visita al
CVI + pràctica

Amb la col·laboració de:

Formació sense
pràctica; 126
alumnes

Formació amb
pràctica; 162
alumnes

Està satisfet/a pel nivell de coneixements adquirits? (F. Virtual)

Els coneixements adquirits, li serviran per al seu treball
professional? (F. Virtual)

Molt

Força

Intermedi
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Gens

Molt
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Intermedi

Poc
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DOCÈNCIA: Formació presencial


347 alumnes presencials, en un total de 27 formacions.


285 dones i 62 homes.



25 visites al CVI (325 alumnes)



2 Tallers de Transferències (22 alumnes)

La visita a l’habitatge li ha servit per ampliar els
seus coneixements respecte als productes de
suport?
0%

0%
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26%

Gens
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72%

Intermedi
Força



Amb la col·laboració de:

Molt

DOCÈNCIA


XERRADES:




S’adrecen directament a la gent gran, i a les persones cuidadores familiars. Es
comparteixen estratègies, productes de suport, innovacions en domòtica, i tot allò
relacionat amb millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones.

Amb la col·laboració de:

DOCÈNCIA




TALLERS:


Entenem els tallers com una manera vivencial d’aprendre el que suposa una millora
en l’autonomia. Portem a les persones que pateixen falta d’autonomia al CVI, per
tal que aprenguin noves estratègies i productes de suport.



Per primer cop: Centres d’Educació Especial.

Amb la col·laboració de:

INVESTIVACIÓ I INNOVACIO


DONADA LA SITUACIO TAMBÈ QUEDA ALTERADA, teníem tres projectes per
realitzar durant el 2020, es deixen de fer dos i únicament fem:



PLATAFORMA VIRTUAL DEL CVI


Unificar en format WEB tots els programes assistencials de l’associació.Per poder
gestionar totes les visites dels diferents programes a traves de una unica plataforma,
incorporant la visita virtual.



La plataforma integra, unifica i automatitza tots els sistemes de informació i
derivacions.



Permet una gestió eficaç, ràpida i segura de les dades, des de qualsevol lloc en que
es trobi el professional.

Software desenvolupat per:

Amb la col·laboració de:

SIGNATURES DE NOUS CONVENIS


ORTOFAC OLLER S.L. (ORTOPÈDIA ORTORENT )



ASSOCIACIÓ CATALANA d’ATÀXIES HEREDITÀRIES

