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2016 L’any de l’ equilibri
Com a directora de la fundació, o
millor dit com a persona que li encanta la seua feina, m’agradaria
fer-vos arribar el que fem i qui som
no desde un punt de vista teòric
definint-vos els objectius o la misió com a entitat, sinó de la manera
mes humil i humana que ens caracteritza que no es altra que treballant amb el cor amb tot allò que
fem i per les persones que atenem.
Qui ens coneix sap perfectament
del que parlo ja que ho demostrem
dia a dia en la nostra feina.
Tothom que treballa a la fundació
sap que treballem amb ells i per
ells; i no hem refereixo sols respecte als tutelats que son la meua
prioritat, sinó també al propi professional que entra a formar part
de la nostra familia. Aquests saben
que quan han passat el procés de
selecció el que busco al meu equip
es gent amb una sensibilitat innata
i un gran cor.
Així es el meu equip per que ho
ha de ser al treballar amb aquest
sector; desde aquí els ho agraeixo
públicament per que fan una gran
feina tots plegats.
Val a dir que atendre a les persones en general tots sabem que
no es fàcil, tothom tenim les nostres virtuds i els nostres defectes.
Es així!! I això amb el nostre sector
no s’enten massa. Vull que reflexio-
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nem plegat s al respecte. Generalment tothom qüestionem el que
fan els demés, però respecte a les
persones que atenem crec inclús
que es vulneren molts de drets i
nosaltrem lluitem continuament al
respecte per que no sigui d’aquesta manera.
Es tendeix a qüestionar, realitzar
o decidir per ells quan no s’ha de
fer. Ells saben qüestionar, realitzar
i decidir sobre els seus actes; això
sí, potser de vegades amb suports
i explicant-los bé les coses i les
repercusions al respecte de les
seues peticions o actes que volen
realitzar; però sempre es poden
arribar a acords. No imposicions!!
I si alguna acció pensem que potser no es del tot correcta pensem
que es bo deixar-los equivocar per
aprendre i es responsabilitzen dels
seus actes.
Son persones com qualsevol amb
els seus drets i deures. No deixem
mai de pensar-hi!!
Des de la Fundació sempre vetllarem pel seu benestar i com diu el
nostre lema treballant amb ells i
per ells posant-hi el cor.
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¿Qui som?
La Fundació Privada Tutelar de les
Terres de l’Ebre som una entitat
privada d’interès general i sense
afany de lucre que va dirigida a la
tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones
grans que ho necesitin.
Incapacitació tutela, testament,
curatela, patrimoni, tutors, administració de béns, procediment judicial... son termes complicats i alhora comprendre’ls és cabdal per
poder preveure el futur d’aquestes
persones.

“La nostra missió
és vetllar per la
qualitat de vida
d’aquelles persones
de les quals tenim
assumida la tutela
o altre càrrec
judicial”
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Quan manifestem que treballem posant-hi el cor volem dir que com a entitat el nostre màxim objectiu són les persones que atenem i la forma que tenim de fer-ho.
Treballem amb ells, per ells i tenint-los sempre en compte a ells!! I des de quina
vessant... la més humil, pròxima i humana. Qui ens coneix, treballa directament
o indirectament amb nosaltres, o simplement ens veu, sap sincerament a què
ens referim perquè és la nostra forma de fer del dia a dia a la nostra feina.
Si, és cert, és una feina. Però aquesta es pot fer de moltes formes i
totes són correctes segurament, però us ben asseguro que des de la
fundació tot el personal que hi treballa té una essència especial, una
sensibilitat innata i un gran cor. Majoritàriament transmetem caliu
humà, però també som rígids i a la vegada afectuosos, propers i quan cal distants, sincers i exigents a la vegada, característiques totalment necessàries per treballar posant-hi el
cor i buscar el millor per totes les persones que tutelem.
Sabem que són persones amb els seus drets i deures,
les seves virtuts i defectes, les seves il·lusions i angoixes... en definitiva, necessitats i suports com
tot ésser humà té. Tot això ho compartim amb
ells perquè realment rebem per les dos parts.
Al treballar amb el cor aquest fet és possible
i és això el que volem dir, tan senzill com dir
que hi guanyem tots plegats!! D’aquí el nostre
lema “Treballem posant-hi el cor”.
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Destacats a la nostra web
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Cada visita que fem als nostres
tutelats és diferent.
Persones amb m o l t e s g a n e s
d’explicar-nos
les
seves
vivències i anècdotes. Moltes
vegades es tracta d’escoltar el que
tenen per explicar-nos.
Aquestes visites de per si compten
una història de vida, una història
que
intentem
retransmetre
compartint-les.

Quan creiem que tothom
hauria de conèixer aquestes
petites històries, és quan a la
nostra pàgina web en forma
d’una notícia breu les donem
a conèixer.
Setmana a setmana, mes a
mes, allí és on publiquem el
que creiem que aquestes
persones, els nostres tutelats
volen explicar-li a tothom.

Intentem que es transmetin les
seves emocions.
En les nostres “breus” és on
compartim amb tots el seu dia a
dia, els seus moments especials
i els seus progressos.
També fem difusió de dates i esdeveniments especials, celebracions
d’aniversaris, visites que tenim a l’oficina
així com publiquem treballs individuals
que fem amb ells.

tutelarebre.org
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Passegem pel delta en vaixell
i dinar a Casa Nuri

Que bonic
quan
s’ajuden
entre ells!
Quina satisfacció sentim al
veure que els nostres tutelats s’aconcellen i ajuden!! En
aquest cas la Carme li explica a
Ana, que no ha de patir per una
situació que està vivint, ja que
des de la Fundació sempre es
pensa i es fa el millor per ells.
La veritat es que per nosaltres aquestes reflexions entre
ells son el nostre millor regal.
GRÀCIES!!!

Treballem amb
la família
Des de la Fundació intentem realitzar un treball amb les famílies dels
nostres tutelats , ja que per a ells els és positiu i molt beneficiós la
relació amb la seva família . El divendres passat la Provi d’Alcanar, estava molt contenta, ja que la seva padrina ens va acompanya a una
visita mèdica. Des de la FTTE agraïm el suport realitzat de la Rosa la
padrina de la Provi.

Avui hem realitzat la sortida anual d’estiu on hem
passat a recollir als nostres tutelats per les seves
residències per tal de
gaudir del dia.
Hem anat tots plegats a
Riumar on hem fet diferents activitats. Com sortir
a passejar pel delta de
l’Ebre amb vaixell i compres d’algun souvenir.
Per acabar el dia dinen
al restaurant Casa Nuri
on han menjat una paella
molt bona.

Són molt importants
per a ells aquest tipus
de sortides perquè així
poden gaudir d’una
sensació de llibertat
que no experimenten
cada dia. Per tant, esperen aquesta sortida
amb molta il·lusió. És
sortir, sentir el vent en
la cara i despreocupar-se, una sensació
única que pot sentir-se
i veure’s en les fotos
que trobarás a continuació:

Dia diferent i feliç per la
Francisca!!!

10

Avui, apart de gestions i tràmits hem anat a comprar en la Francisca
un vestit al seu gust!!! Erem un munt de gent i s’ha sentit important,
feliç i agraïda sobretot per elegir per ella mateixa el que volia.
Quin plaer i que poc costa fer-los contents!!
Son en aquests moments quan ens adonem de lo important que
son les petites coses i que poc les valorem.
Gràcies Francisca per fer-nos ho veure!!
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El passat dia 13 d’Octubre al Pavelló Firal de
la ciutat d’Amposta es va realitzar la XV edició
dels jocs organitzats per la Residència d’Avis
d’Amposta, els “Ampostalimpics”.
Els nostres avis tutelats de diferents equipaments de les Terres de l’Ebre van participar
esportivament en les proves que mes s’adap-
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taven a les seves característiques. Posteriorment vam tenir el dinar i entrega de premis
dels guanyadors.
Aquest any, dos dels nostres tutelats s’han
emportat cap a casa el seu merescut premi.
Enhorabona!
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Jornada de
celebració dels
20 anys de
mesures penals
alternatives

COL-LABORA
amb nosaltres

El passat 28 d’octubre la Fundació va estar
convidada a participar activament a una
jornada realitzada pel Departament de
Justícia en relació als 20 anys de treballs
en benefici de la comunitat (TBC). Aquesta
es va realitzar a l’Aula Magna del Campus
Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i
Virgili, i va ser inaugurada pel conseller de
Justícia el Sr. Carles Mundó. Es va explicar i es van donar a conèixer de primera
mà que eren les mesures i quins treballs
en benefici a la comunitat es portaven a
terme al nostre territori.
La Fundació Tutelar Terres de l’Ebre va exposar a la taula rodona on va participar,
com a entitat al servei del compliment de
mesures a la comunitat, el caire mes social
i humanitzat que realitza, com a possibilitat del compliment d’una condemna. I va
insistir molt que el que interessa mes com
a entitat es el fet que tots plegats sortim
beneficiats mutuament.

Teràpia amb
gossos
Vala dientifena, ommodiis inatioccie movis, me ca orteatifes
dentra notantrum nora mus
ciaedet iuscerips, deestiam ta
mei tus, diena, ute con suamqui fue et ventia? Pessilibus
coenticaet L. Deatiln eritius,
nos Ahalesse cae pro, ublium
tra ponsumuror huc tem diis
res Cata il hicae aperferma,
estra, ego ineque termantis
nostorum fica vid for horiocus
hostatiame.
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i ajudal’s a ELLS
¿Com fer-ho?
TRUCAN’S AL 977 59 75 05
O ENTRA A LA NOSTRA WEB
www.tutelarebre.org
I FES UN DONATIU
O APUNTA’T AL NOSTRE PROGRAMA
DE VOLUNTARIAT

SORTIRÁS GUANYANT
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Celebració
Jordi i
Raquel
El passat divendres 10 de juny es va realitzar el sopar
de joves de la Fundació, activitat establerta i molt
esperada per tots els nostres tutelats.
Com tots els anys va ser un èxit! Però menció especial
va ser el fet de també organitzar un event molt desitjat
i demanat pel nostre Jordi...
La celebració de fer 12 anys amb la seva parella Raquel
i afiançar el seu amor.
A petició d’ells i les seves families vam representar-ho
com una “boda”.
Moltes felicitats parella i a continuar disfrutant del
vostre amor!!
16
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L’ any en números
Tancament d’exercici 2015-2016

tutelarebre.org

En aquestes gràfiques podem veure en les dades dels darrers 5 anys,
un creixement en el nombre de càrrecs tutelars del 62%, dels quals
tot i no ser molt significatiu ha anat en increment la tipologia de gent
gran per sobre de la discapacitat.
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Menció especial:
Sempre amb
nosaltres.
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No es un adéu sinó un fins sempre!!
Com diu la cançó de “La Vall del riu vermell”:
Trobarem a faltar el teu somriure, diu que ens
deixes i ten vas lluny d’aqui, però el record de la
vall on vas viure, no l’esborra la pols del camí...
T’hem estimat, t’estimem i t’estimarem sempre
Paco!!!
DEP
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COL LABORADORS

El nostre agraiment a tots els collaboradors, entitats i particulars,
que han relaitzat donatius durant l’any 2016

Memòria anual - 2016
Fundació Tutelar Terres de l’Ebre

Descarrega’t les anteriors des-de la web:
tutelarebre.org/recursos

tutelarebre.org

