AVAH NIF: G61314290
Número de registre d’entitat de voluntariat de
Catalunya, departament de Benestar i Família: 001287
Departament de treball, afers socials i famílies:
Taller l’Encenall S05003 - AVAH EO3410
Número de registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya: 19.389
Membre de la Federació Catalana de
Voluntariat Social
Membre de la Federació Salut Mental Catalunya
Declarats d’Utilitat Pública el 28 de juliol de 2004
pel “Ministerio del Interior”

Com pots col·laborar?

Per més informació:

avahcalella@gmail.com

Tel. 676 845 146
Horari d’atenció telefònica:
de dilluns a divendres de 8 a 13 h.

www.avah.cat
FENT-TE AMIC. I participar en activitats concretes a benefici de l’Associació.
FENT-TE VOLUNTARI. Cooperant en tasques
més properes a les necessitats de les persones
que pateixen una malaltia i dels seus familiars.

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L’HOSPITAL
C/ SANT JAUME, 209-217
08370 CALELLA

www.avah.cat

FENT UNA APORTACIÓ ECONÒMICA. Tots
els projectes de l’AVAH es financen a través de
subvencions públiques, accions de mecenatge i
donatius de persones particulars.

Els donatius fets a l’Associació desgraven
a la Declaració de la Renda i a l’Impost
de Societats.

Amb el suport de:

Nº compte de CaixaBank
ES2421000022110200570159
Cal que ens indiqueu el vostre nom i telèfon
per posar-nos en contacte i obtenir les dades
fiscals necessàries per el certificat de desgravació.
Amb la col·laboració de:

Gràcies a aquestes col·laboracions podem desenvolupar programes per millorar la qualitat de
vida de les persones que pateixen una malaltia i
de les seves famílies.

www.avah.cat

El voluntariat és un conjunt de persones que dediquen part del seu temps
lliure a realitzar una acció al servei d’altres persones o de la comunitat, sense
esperar res a canvi, dins el marc d’una
organització que tingui un compromís
a favor de la societat i la persona.

Què és l’AVAH? L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital és una entitat sense ànim de lucre, vinculada a
l’Hospital Sant Jaume de Calella, que
ofereix el seu suport desenvolupant diferents programes de voluntariat i projectes assistencials, segons les necessitats de les persones que pateixen un
problema de salut.

Missió. Donar resposta a les necessitats socials vinculades a la salut de la
nostra comarca, l’Alt Maresme.

Tots aquest projectes estan
coordinats per professionals
amb la formació adient (psicòleg,
terapeuta ocupacional, metge,
treballador social i neuropsicòloga)
Quins són els projectes de l’AVAH?
Programa de voluntariat hospitalari
sociosanitari
És un programa de suport que té com a objectiu
millorar la qualitat de vida de les persones ingressades i de les seves famílies, oferint acompanyament a les persones malaltes, durant l’ingrés a
l’hospital o en les estades en altres dispositius de
salut.
Si estàs interessat pots contactar:
evoluntariat@salutms.cat

Club social de salut mental
l’Encenall
El Club Social Encenall és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un
trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que
possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències
personals mitjançant l’ocupació significativa del
temps lliure.

Servei de suport immediat
a domicili (SSID)
Per a persones en procés de final de vida.
És un servei d’atenció domiciliària per a persones en situació de final de vida, atesos per
l’equip de cures pal·liatives, que mitjançant un
cuidador especialitzat ofereix suport personal
al malalt i a la seva família, amb l’objectiu de
mantenir atenció a casa els últims dies de vida.
Aquest programa el financem conjuntament
amb Oncolliga i Fundació Miquel Valls.

Programa d’atenció a les
persones amb malaltia
d’Alzheimer i altres demències,
i a les seves famílies
Amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones que pateixen un deteriorament cognitiu
lliga a aquestes malalties, i donar suport a les
seves famílies, l’AVAH participa en el projecte
conjunt entre l’AFAM, i l’ajuntament i l’Hospital, per la creació d’un espai d’estimulació
cognitiva. Aporta al projecte, un psicòleg format en neuropsicologia, que orienta als professionals i familiars, en el tractament d’estimulació cognitiva. I ofereix suport psicològic
a les famílies, tant a nivell individual com en
grups.

