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HOSPITAL SOCIOSANITARI
Col·laboració entre l’Hospital d’Aguts i l’Hospital Sociosanitari

El Centre de Dia del Servei de Salut Mental i Addiccions des del passat mes de novembre ha
ampliat el seu taller de joc terapèutic per a persones hospitalitzades a l’Hospital Sociosanitari,
amb molt bona acollida per part de professionals i per a usuaris/es. Tots els dilluns a la tarda, de
dos quarts de cinc a sis de la tarda, persones usuàries del Centre de Dia de Salut Mental i
Addiccions comparteixen una estona d’oci i lleure amb les persones hospitalitzades al centre
sociosanitari tot jugant al parxís, a daus, a escacs o al dòmino.
L’activitat, que també es desenvolupa a l’Hospital d’Aguts, està conduït per les terapeutes
ocupacionals del Centre de Dia i té un doble objectiu: d’una banda, oferir un servei de lleure i
distracció a les persones que han de romandre ingressades al centre i, de l’altra, oferir una nova
activitat terapèutica per a les persones usuàries del Centre de Dia.

PLA ESTRATÈGIC 2017-2020
Jornada de treball dels i les professionals de l’àrea de la dependència de l’FSM

Els i les professionals de l’àrea de la dependència de l’FSM van participar ahir en una jornada de treball en l’àmbit de l’elaboració del Pla Estratègic 2017-2020 de la institució. Els professionals es van dividir en grups de treball per
analitzar les fortaleses, els punts de millora i les oportunitats de la Fundació i, per finalitzar, cada grup va presentar les seves conclusions.
Per elaborar aquest pla estratègic, s’han realitzat taules internes i externes amb tots els grups d’interès de la institució per tenir el màxim de veus i opinions possibles. Així, en l’àmbit extern s’han realitzat taules amb el Patronat
de l’FSM, l’Atenció Primària, el Consell de Participació Ciutadana, el Consell d’Alcaldes, les universitats i centres en l’àmbit de docència i recerca i l’Administració. En l’àmbit intern, s’han fet jornades amb els i les professionals de
l’àmbit de salut, de la dependència i d’altres grups, com els agents socials. L’objectiu és que a finals de març es disposi del Pla Estratègic de la institució.

SERVEIS DE LA INTRANET
Informació sobre l’oferta formativa externa per a professionals. Innova't!!

La icona Innova’t de la Intranet ofereix als i les professionals de la Fundació informació sobre diferent oferta formativa externa que pot ser d’interès:
• màsters i postgraus
• cursos i update
• jornades i congressos
També inclou informació de butlletins de diferents entitats d’interès sanitàries i socials i notícies d’actualitat d’àmbits diversos.
Us animem a fer-hi un cop d’ull periòdicament.

XARXES SOCIALS
Encara no ens seguiu? @fsmhospital

L’FSM disposa d’un canal de twitter a través del qual es fa ressò de les diferents activitats que es duen a terme en el si de l’FSM especialment en
els àmbits de la responsabilitat social, ciutadania, social, coneixement i atenció a la persona.
Amb aquest nou canal, l’FSM amplia les opcions per informar la ciutadania i sensibilitzar en temes de salut i socials, a més de la seva pàgina web
corporativa on hi ha tota la informació rellevant assistencial, econòmica, mediambiental, professional i de qualitat, així com un accés directe al
Portal de la Transparència.
@fsmhospital

RESPONSABILITAT SOCIAL
Calendaris solidaris per al 2017 amb il·lustracions d’artteràpia fetes per les persones usuàries de La Vinyota

Us recordem que la botiga Somnis de l’Hospital de Mollet disposa de calendaris solidaris per al 2017
realitzats amb il·lustracions d’artteràpia fetes per les persones usuàries de la Residència i Centre de Dia La
Vinyota. Si hi voleu col·laborar, podeu fer-ho en l’horari de 9 a 13.30 i de 15 a 18h, de dilluns a
divendres.
La botiga és en un espai cedit per la Fundació Sanitària Mollet al Taller Alborada en el marc d’una
iniciativa per afavorir la reinserció laboral per a persones amb discapacitat.
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