BALANÇ DE SITUACIÓ
I COMPTE DE RESULTATS
Balanç de situació ABREUJAT al
31 de desembre de 2010
ACTIU
Actiu no corrent
Immobilitzat material
Inversions financeres

Compte de resultats abreujat
exercici anual 31 de desembre de 2010

2010

2009

75.118
5.440

81.614
5.440

Actiu corrent
Existències
Administracions públiques
Patrocinadors i altres comptes a cobrar
Efectiu i altres actius líquids

4.795
25
105.970 137.045
134.121 189.738
13.233 13.934

TOTAL

338.677 427.796

PATRIMONI NET I PASSIU
Patrimoni net
Fons fundacional
Fons dotacionals pendents de desemborsar
Excedent d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Passiu corrent

2010
156.200
(6.000)
(76.456)
913
92.069
171.951

TOTAL

338.677

PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

2009
156.200
(12.000)
(84.464)
7.998
247.867

2010
2009
862.784 750.774
33.526
34.479
144.009 117.553
448.373 352.800
218.500 226.048
18.376
19.894
(858.047) (739.817)
(99.958) (85.596)
(563.098) (469.078)
(181.919) (170.700)
(13.072) (12.078)
------1.432

Ingressos	
Donatius recurrents
Col·lectes i actes públics
Ingressos de col·laboradors
Subvencions i ajuts públics
Donatius espontanis
DESPESES
Aprovisionaments
Despeses personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
Imputació de subvencions d’inmobilitzat
Deteriorament i resultat per
alienacions immobilitzat
RESULTATS D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS
RESULTAT DE L’EXERCICI

------4.737
62
(3.886)
913
913

(3.797)
10.957
151
(3.110)
7.998
7.998

112. 195

Origen dels ingressos

Destinació de les despeses

GENERALITAT DE CATALUNYA

17%

PERSONAL ASSISTENCIAL

ALTRES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES
16%

OBRES SOCIALS
PATROCINADORS I COL·LABORADORS

PERSONAL ESTRUCTURA

15%
9%

JORNADES SOLIDÀRIES I ACTES PÚBLICS
DONACIONS

PRESTACIONS DIRECTES A PACIENTS
DESPESES GENERALS

51%

6%

42%

»» Jorge Gallardo Ballart (Laboratoris Almirall), Vocal
»» Pedro Knuth (Palex Medical, S.A.), Vocal
»» Javier Peris i Mussó (Laboratoris Salvat), Vocal
»» Enric Reyna i Martínez, Vocal
»» Agnès Reyes Piqué, Vocal
»» Telstar S.A., Vocal
JUNTA DIRECTIVA
»» Josep Morell i Miró, President
»» Francesc Codina i Castillo, Vice president
»» Ramon Casals i Creus, Tresorer
»» Pere Engel i Masolive, Secretari
»» M. Antònia Camps i Santamaria, Vocal
»» Joaquim Estabanell i Broto, Vocal
»» Conxa Puig i Bacardit, Vocal
»» Albert Tuca i Rodriguez, Vocal
»» Rosa M. Pujol i Galobart, Gerent
COMISSIÓ CIENTÍFICA
President
»» Dr. Albert Tuca.Oncòleg. Institut Català d’Oncologia (ICO).

ORIGEN D’INGRESSOS I DESTINACIÓ DE DESPESES

10%

PATRONAT
»» Josep Antoni Diaz Salanova, President del Patronat
»» Josep Morell i Miró, Vice-president
»» Ramon Casals i Creus, Tresorer
»» Pere Engel Masoliver, Secretari
»» Anunciación Almazán i Fernández, Vocal
»» Alfonso Echevarne i Santamaria (Lab. Echevarne), Vocal
»» Jordi Esteve (Grup Esteve), Vocal

427.796

Els balanços i comptes de resultats han estat auditats, sense
excepcions, per la firma d’auditoria KPMG Auditores, S.L.
El corresponent dictamen està disponible a les nostres oficines
i properament el trobaran també a www.oncolliga.cat

9%

ÒRGANS DE GOVERN

25%

Vocals
»» Dra. Mª Carmen Alonso. Oncòloga. Hospital Sant Pau.
»» Dra. Montserrat Andreu. Digestòleg Hospital del Mar.
»» Dra. Maria Assumpció Roset. Consell de Col·legis Farmacèutics.
»» Dr. Eduard Batiste - Alentorn. Oncòleg. Hospital General de Vic.
»» Dr. Joan Carulla. Oncòleg. Hospital Vall d’ Hebró.
»» Sra. Carme Casas. Treballadora Social. H. de Sant Llàtzer,Terrassa.
»» Dr .Lluis Cirera. Oncòleg. Hospital Mútua de Terrassa.
»» Sra. Núria Codorniu Infermera. Institut Català d’Oncologia (ICO).
»» Dr. Carles Conill. Oncòleg- Radioterapèuta. Hospital Clínic.
»» Dr. Eduard Chimenos Metge Odontòleg. Col·legi d’Odontòlegs.
»» Dr. Lluís Lalucat. Psiquiatre i Filòsof. Centre d’Higiene Mental Les Corts.
»» Dr. Manel Nebot. Metge. Agència de Salut Pública de Barcelona.
»» Dr. Esteve Salto. Metge. Conselleria de Salut.
»» Dra. Maria Luisa de Cáceres. Psicooncòloga. Fundació Oncolliga Barcelona.
»» Dra Núria Ferrer. Psicooncòloga. Fundació Oncolliga Barcelona.
»» Dra. Isabel Fabregat. Biòloga. Institut Català d’Oncologia (ICO).
»» Dra. Gemma Soler. Oncòloga. Institut Català d’Oncologia (ICO).
»» Dra. Teresa Bessons. Farmacèutica.
»» Dra. Calafell. Oncòloga. PADES Baix Llobregat.

www.oncolliga.cat

SEUS D’ONCOLLIGA ÀMBIT DE RELACIÓ
Anoia
INSTITUCIONAL
»» Ma. Lluïsa Serra i Boncompte, Presi-

Generalitat de Catalunya

denta Oncolliga Castellfollit de Riubregós

Conselleria d’Acció Social i Ciutadania
veis Socials (ICASS)

»» Joan Pere Fernández de Losada,

»» Secretaria de Politiques Familiars i

President Oncolliga Barcelona

Drets de Ciutadania

»» Miquel Carreras, President Oncolli-

Conselleria de Salut

ga Badalona

»» Direcció General de Recursos Sanitaris
»» Pla Director d’Oncologia

»» Juan Ramon Bella i Heras, Presi-

Conselleria de Governació i d’Ad-

dent Oncolliga Berga i Berguedà

ministracions Públiques
»» Direcció General d’Acció Comunitària

Maresme
»» Jerònia Sánchez, Presidenta Vilas-

Diputació de Barcelona

sar de Dalt

»» Àrea de Benestar Social

»» Mònica Buneri, Presidenta Oncolliga Calella

Ajuntament de Barcelona

»» Sra. Isabel Saldaña Garcia-Talavera,

»» Àrea d’Acció Social i Ciutadania

Responsable general Alella

»» Àrea de Salut

»» Sra. Carme Mateo i Solé, Respon-

»» Àrea de Participació i Associacionisme

Una vegada més ens presentem a totes aquelles persones, entitats, empreses, Institucions i Administracions Públiques, per rendir comptes de
la nostra activitat de l’any 2010 i seguir sent mereixedors de la seva
confiança i el seu suport econòmic.

Aquest era i és el nostre objectiu. En un context socioeconòmic complex
com el que vivim, els col·lectius que pateixen aquestes conseqüències
són avui més amplis. ONCOLLIGA hi arriba amb més agilitat alhora que
cobreix l’espai difícil de cobrir per les administracions. Només cal destacar el volum de visites realitzades per l’equip professional d’aquest any
i que sumen 8. 315.

»» Institut Català d’Oncologia (ICO)
Berguedà

SALUTACIÓ

Em plau posar al vostre abast, un any més, la memòria corresponent a
l’exercici 2010 d’ONCOLLIGA - la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica -.
La Fundació prioritza la política de proximitat i aquest objectiu es compleix amb l’actitud dels professionals que amb el seu bon fer esmercen
les hores necessàries per donar respostes a les persones afectades i els
seus cuidadors.

»» Institut Català d’Assistència i SerBarcelonès

SALUTACIÓ

Malgrat les dificultats d’ enguany, hem tancat l’exercici amb equilibri i
els comptes auditats sense salvatats, la qual cosa ens permet garantir la
viabilitat econòmica actual i futura d’ ONCOLLIGA.

Memòria 2010
d’activitats i econòmico-financera

Aquest darrer any no ha estat el que podríem dir un any de trànsit doncs,
hem de fer veritables esforços per quadrar els números i poder seguir
complint amb els nostres objectius fundacionals, que no son altres que,
ajudar a aquelles persones que necessiten del nostre recolzament per la
situació en la que es troben.
En a la Memòria apareixen les gran línies del que han estat les actuacions de la nostra Fundació, així com, de quina manera hem aplicat els
recursos i quins han estat els beneficiaris.
Em sento satisfet per la feina feta per la Direcció i el seu equip que, sense
la seva il·lusió i esforç no hagués estat possible dur a terme el dia a dia.
Voldria manifestar també, àmpliament, el meu agraïment al col·lectiu de
voluntaris que ens han acompanyat durant tot aquest any; la seva feina
ha estat imprescindible.

Continuarem treballant amb els equips professionals del país i de les
administracions. Segur que entre tots continuarem assumint les responsabilitats compartides.

Ara, enfoquem el 2011 amb les mateixes ganes i compromís de sempre i
amb la confiança de ser útils per a les persones que ens necessiten.

Josep Antoni Diaz Salanova
President del Patronat

Josep Morell Miró
President

sable general Cabrils
»» Sra. Teresa Meca i Riera, Responsa-

Ajuntament de Terrassa

ble general Premià de Dalt

»» Alcaldia

»» Sra. Joaquima Andreu, Responsa-

»» Regidoria de Serveis Socials

ble general Vilassar de Mar

»» Regidoria de Polítiques de Gènere

Mentre quedi una gota d’aigua
el got estarà mig ple

»» Àrea d’Acció Social i Drets Civils
Vallès Occidental
»» Joaquim Estebanell, President On-

Ajuntament de Sabadell

colliga Terrassa i Vallès Occidental

»» Alcaldia

»» Glòria Bertran, Presidenta Oncolliga

»» Regidoria de Salut i Serveis Socials

Sabadell
»» Ma. Rosa Llorach i Mas, Presidenta

Ajuntament Sant Cugat del

Oncolliga Rellinars

Vallès

»» Ma. Rosa Juanola, Presidenta On-

»» Alcaldia

colliga Sant Cugat del Vallès

»» Regidoria de Serveis Socials

»» Marta Argemí, Presidenta Oncolliga
Sant Llorenç Savall

Ajuntament de Calella

»» Antònia Vila Roure, Presidenta On-

»» Alcaldia

colliga Ullastrell
»» Montserrat Torruella, Presidenta

Ajuntament de Manresa

Oncolliga Vacarisses

»» Regidoria de Salut

»» Mercè Barella, Presidenta Oncolliga
Matadepera.

Altres organismes
»» Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer
»» Federació Catalana de Voluntariat
Social

EL BARCELONÈS
Rector Ubach, 5 - 08021 Barcelona
Tel.: 93 240 58 88
barcelona@oncolliga.cat

EL VALLÈS OCCIDENTAL
Sant Pau, 23 - 08221 Terrassa
Tel.: 93 736 14 34
terrassa@oncolliga.cat

EL MARESME
Manuel Moreno, 17-19 - 08339 Vilassar de Dalt
Tel.: 93 753 91 02
vilassardedalt@oncolliga.cat

AGRAÏMENTS
Els anys especialment delicats que la societat estem vivint fan veure i viure d’una altra manera les dificultats de la malaltia. És per això que Oncolliga,
la Fundació Catalana d’Ajuda Oncològica, agraeix:
»» A tots els col·laboradors/es i donants recurrents o esporàdics que aporten recursos econòmics per ajudar el bon funcionament de la Fundació.
»» A les persones que composen les Seus i les Juntes pel seu bon fer del dia a dia.
»» A l’equip de Voluntariat que, amb la seva dedicació, aporta un valor afegit de qualitat en la lluita contra el càncer i és un dels eixos de la Fundació.
»» A les administracions públiques, les empreses i les organitzacions privades que amb el seu suport econòmic han col·laborat en el reconeixement i notorietat de la Fundació i han ajudat a fer possible la tasca, la missió i l’objectiu de la Fundació.
»» Als professionals que amb la seva total disposició han fet possible, un any més, la bona gestió i el bon exercici de la professió qualitatiu al servei
de les persones afectades per la malaltia i a les seves famílies.

LA FUNDACIÓ i la seva activitat

ATENCIÓ PSICOSOCIAL

QUi SOM I QUÈ FEM

EL CÀNCER A CATALUNYA

TREBALL SOCIAL

Oncolliga és una fundació sense afany de lucre que te per objectiu principal oferir
el suport psicosocial a les persones diagnosticades d’una malaltia oncològica.
Paral·lelament s’ofereix recolzament a l’entorn familiar. Un equip multidisciplinari,
format per treballadors socials, psicòlegs i treballadors familiars, juntament amb
el suport estructural i administratiu de la Fundació donen una atenció integral a la
persona afectada, a la seva família i/o al seu cuidador, si és el cas.

A Catalunya s’estima que es diagnostiquen uns 37.500 casos nous de
càncer a l’any. Dels 55.000 morts anuals que es produeixen a Catalunya
15.000 són per càncer.
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PRIMERES VISITES
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VISITES SEGUIMENT

AJUDES

Per la magnitud de la tasca a realitzar i necessitats a cobrir, som conscients que només en col·laboració amb totes
les forces públiques i privades podem dur a terme el treball que volem desenvolupar. Per aquest motiu formem part
de diferents xarxes de treball, en l’àmbit de salut i de serveis socials. Alhora, cal dir que al llarg de l’any 2010 s’ha
treballat en les àrees següents: Docència, Grups de Treball Terapèutics, Formació Continuada per al personal de la
Fundació (cursos/congressos), Conferències i Tallers adreçats a pacients i al públic, en general.
Oncolliga està federada a la Federació Catalana contra el Càncer - FECEC i a la Federació Catalana de Voluntariat Social -FCVS-.

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

ATENCIÓ A GRUPS I COMUNITÀRIA
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DiAgnÒstics dels pacients

BARCELONA

TERRASSA

MARESME

PACIENTS ATESOS

DIAGNÒSTICS

SEUS D’ONCOLLIGA
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* S’enten per beneficiaris indirectes el coòmput de tres membres per unitat familiar.

VISITES SEGUIMENT
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Barcelonès

VALLÈS OCCIDENTAL

EL MARESME

Poblacions: Barcelona, Badalona

Poblacions: Terrassa, Sabadell, St Cugat del Vallès, Matadepera, St. Llorens Savall, Rellinars,
Vacarisses, Ullestrell.

Poblacions: Alella, Cabrils, Calella, Premià de
Mar, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt.

Seu Barcelona
Programa Un espai per a tu. Per a pacients i les
seves famílies.
Tallers: Xi-Kung Musicoterapia, Relaxació, Guitarra.
Altres: Cinefòrum, Conferencies al llarg de l’any.
ONCOLLIGA està present a Badalona a través
del conveni de col·laboració que manté amb
la Fundació BADALONA CONTRA EL CÀNCER.
Alhora, col·labora amb la “ Fundació JADE”, i
desenvolupa Tallers per a dones operades de
càncer de mama: Musicoterapia.

Seu TERRASSA

Programa Temps per cuidar-te. Per a dones
afectades de càncer de mama i altres malalts
oncològics.
Tallers: Xi-Kung, Arteràpia, Gimnàstica aquàtica,
Musicoterapia, Cuidem la imatge (informació de
complements, consells d’estètica i maquillatge),
Pautes d’auto cuidar- se. Altres: Conferències,
seminaris i activitats socials al llarg de l’any.

Seu VILASSAR DE DALT

El Pla d’Expansió d’ Oncolliga s’ha començat a
desenvolupar a través de la comarca d’ El Maresme. L’actuació es basa principalment en oferir conferencies, activitats de prevenció: informació i divulgació de la malaltia oncològiques i
altres activitats. La seu de Vilassar de Dalt i de
Calella ofereixen a aquestes poblacions, paral·
lelament, suport psicosocial als malalts i als
seus familiars.
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ACTIVITAT PER SERVEIS 2010

50

Les 1558 persones ateses durant l’any 2010, han rebut els serveis següents, tenint en compte que una mateixa persona pot haver rebut dos o més serveis.

0

TOTAL VISITES PSICOSOCIOLOGIA
TOTAL SUPORT TELEFÒNIC

TOTAL SUPORT PSICOSOCIAL

118
78
196

MAMA

PULMÓ
COLON/RECTE
LARINGE
CERVELL
ESTÓMAC
PRÒSTATA
FETGE
BOCA-COLL
LEUCÈMIA
PÀNCREES
LIMFOMA
CÈRVIX
GLIOBLASTOMA
TIROIDES
TIMO
PELL
MIELOMA
BUFETA
ESÒFAG
PLEURA
ÚTER
RONYÓ
PENIS
OSSOS
VESÍCULA
INTESTÍ
ENDOMETRI
CARCINOMA
SARCOMA
SIGMA
TESTICLES
BAZO
OVARIS
ALTRES

PROCEDÈNCIA DELS MALALTS

25
0

BARCELONÈS

MARESME

VALLÈS OCCIDENTAL

8.315
13.091

21.406

SEXE
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PROCEDÈNCIA

NS/NC

71-80

61-70

51-60

31-40

41-50

CRL TERRASSA
Classes rehab. de veu
Sessions indiv. logopèdia
Atenció afectats laringectomia parcial o problemes coll i mandíbula
Visites testimonials a hospitals i domicili
Tallers
Grup d’ajuda per esposes

28
10
12
18
12
8

Coral: “Noves veus” grup de Laringectomitzats
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VOLUNTARIS

ALTRES PACIENTS

CAP

PERSONAL ONCOLLIGA

100

ALTRES ENTITATS

150

508

200
SER.SOCIALS MUNIC.

200

67
101
168

EDAT

250
PADES

O. JURÍDIC LABORAL
Primeres visites
Visites de seguiment
TOTAL VISITES OJL

100

DADES RELATIVES ALS PACIENTS

ESPONTANIS

1.981 VISITES

SUPORT / COUNSELLING TEL.
Seguiment, gestió
i coordinació
7.811
Informació, cites
i consultes
5.280
TOTAL
13.091

SUPORT DIETÈTIC
Primeres visites
Visites de seguiment
TOTAL VISITES

SOCIO-SANITARI

TOTAL VISITES (PS)

1.257 visites
206 visites
37 visites
1.500 visites

SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD)
Pacients
309
TOTAL SERVEIS SAD
4.365

HOSPITALS

Visites de seguiment - seu
Visites de seguiment a domicili
Teràpia de parella - visites de seguiment
TOTAL SEGUIMENT

387 persones
94 persones
481 visites

TREBALL SOCIAL (TS)
Primeres visites
738
Visites de seguiment
558
TOTAL VISITES TS
1.296

CentreS de rehabilitació per a Laringectomitzats (CRL)

200

PACIENTS

Psicooncologia (PS)
Primeres visites - seu
Visites atenció a domicili
TOTAL PRIMERES VISITES (PS)

100
0

HOMES

PROGRAMES DE VOLUNTARIAT
Són un dels eixos de l’entitat, promovent la tasca dels voluntaris que ofereixen el seu temps, coneixement i dedicació al servei dels altres.

SUPORT DIETÈTIC
22.260 €

VISITES SEGUIMENT

200

916 persones
196 persones
423 persones
23 persones
1.558 persones
4.674 persones

PRIMERES VISITES

7.291 €

O. JURIDIC LABORAL
PRIMERES VISITES

Primeres visites: pacients
Primeres visites: familiars
Persones provinents d’anys anteriors
Familiars provinents d’anys anteriors
TOTAL BENEFICIARIS DIRECTES
TOTAL BENEFICIARIS INDIRECTES*

TREBALL EN XARXA I DOCÈNCIA

A Catalunya hi ha aproximadament 7000 persones portadores d’una Ostomia. L’Associació Catalana
d’Ostomitzats “ACO” forma part d’Oncolliga a través d’un conveni de col·laboració.

La fundació Oncolliga ofereix tot un ventall d’activitats destinades a la prevenció, educació i sensibilització, tant per a malalts com per la població general.

ACTIVITAT GLOBAL 2010

»» Oferir suport psicològic als malalts i a la seva família.
»» Oferir suport social: informació, orientació i assessorament al pacient i
família en el procés de la malaltia.
»» Millorar la qualitat de vida de les persones afectades a través de la
tasca que desenvolupen els professionals de la salut amb el suport del
voluntariat.
»» Oferir conferències i tallers per a malalts i familiars.
»» Fomentar entre la població els hàbits saludables de prevenció d’acord
amb les normatives de l’OMS.

associació catalana d’ostomitzats - ACO

500

0

VISITES SEGUIMENT

TREBALL EN XARXA I VOLUNTariat

ACO - Oncolliga, ofereix activitats (conferències, tallers, reunions...) que contribueixen a una millora
de la qualitat de vida de les persones afectades . Durant el període del 2010 s’han portat a terme 12
activitats a càrrec de professionals especialitzats, a la seu d’ Oncolliga.
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els nostres OBJECTIUS
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ATENCIÓ A GRUPS I COMUNITÀRIA

2.813 206

3000

42.088 €

D’altra banda, aquesta actuació preveu la detecció i intervenció d’alteracions emocionals que freqüentment pateixen els familiars, evitant el
col·lapse en les consultes externes o serveis d’urgències de CAPs / Hospitals. Aquestes situacions són les que anomenem intangibles i aporten
un valor afegit tant al malalt con al Sistema Català de la Salut.
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PACIENTS
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Les conseqüències de l’aparició de la malaltia no són només la problemàtica mèdica que ocasiona sinó que transcendeix més enllà ja que
afecta les relacions familiars, socials i laborals del malalt, la seva economia, capacitats, recursos, etc en definitiva afecta la totalitat de la persona
i de la unitat de convivència.

SERVEIS

1200

558

6.568 €

La intervenció dels professionals a domicili facilita la permanència del pacient
a llar evitant ingressos innecessaris, gaudint tant al pacient com el sistema
sanitari ja que evita ocupar un major nombre de places hospitalàries.

SAD - ATENCIÓ A DOMICILI
1.500

1500

700
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El càncer és una malaltia d’alta rellevància social tant per la quantitat de
persones que la pateixen com per l’alt percentatge de tipus de càncer
que no són curables però que sí que esdevenen crònics.

PSICOONCOLOGIA

738

800

DADES 2010

DONES

Conferències
»» “Com ens hem de cuidar després d’una laringectomia” a càrrec del Dr.
Anton Francesc Aguilà, cap dels serveis d’otorrinos del Consorci Sanitari
Parc Taulí
»» “Informació de nou material protector pels afectats de laringectomia” a
càrrec de Laboratorios ATOS

CRL MANRESA
Primeres visites logopèdia
LPO individual
Grup logopèdia inicial
Grup logoèdia avançat
Atenció psico. indiv.
Atenció psicològica grupal (pacients)
Atenció psicològica grupal (familiars)
Fisioteràpia indiv.
Grup fisioteràpia
Visites treball social

10
246
195
256
21
98
25
76
16
7

ACTIVITATS
»» Reportatge de la Clínica Universitària feta per Grup TLB
»» Reunió amb professionals del CDIAP del Bages
»» Organització de la 2ª Caminada per la salut
»» Reunió multidisciplinar de la Fundació Althaia i la Clínica Universitària

Procés establert amb el voluntariat :
Captació i selecció de voluntaris
A tots els voluntaris que arriben a l’entitat, se’ls fa una entrevista per
valorar la idoneïtat tenint en compte la seva disponibilitat i motivacions.
S’han incorporat 36 nous voluntaris als programes.

Incorporació i seguiment dels voluntaris als programes
En funció del perfil, les preferències i la disponibilitat s’assigna el voluntari a un programa concret. Amb l’objectiu de millorar l’acció del voluntariat es programen reunions de seguiment i supervisió per a tots els
voluntaris.

Formació inicial i complementària
Tots els voluntaris passen per un curs d’iniciació al voluntariat on es
donen les eines bàsiques per iniciar l’acció voluntària. Es realitzen formacions complementàries d’actualització sobre temes d’interès (comunicació, el dol,...) i activitats de formació. S’han realitzat en conjunt 5 cursos
de formació de voluntariat alhora que s’ha promocionat la participació
dels voluntaris d’Oncolliga en accions formatives a d’altres entitats.

Terrassa i Barcelona:
»» Unitat d’oncologia i cures pal·liatives: reunions de supervisió pels voluntaris.
»» Reunions periòdiques amb els voluntaris de tots els programes.
»» Seguiment individualitzat dels voluntaris d’atenció domiciliaria.

HOSPITALARI

TESTIMONIAL

DOMICILIARI

PROFESSIONAL

Es du a terme en els hospitals de
la nostra àrea d’influència i amb un
conveni previ establert. Les tasques
que realitzen els voluntaris varien en
funció de les necessitats de cada
hospital.

Persones que han superat la malaltia ofereixen el seu testimoni de
vida en dos programes adreçats a
persones acabades de diagnosticar o operades:

Ha tingut una demanda creixent
en els darrers anys, degut a les
noves estructures familiars (llars
unipersonals, monoparentals, famílies reconstruïdes...).

»» Programa de voluntariat testimonial de dones operades de
càncer de mama: 6 voluntàries
que han realitzat 71 visites.
»» Programa de voluntariat testimonial de persones laringectomitzades: 2 voluntaris que han
realitzat 22 visites.
»» Programa de voluntariat testimonial de persones ostomitzades:
3 voluntaris que han realitzat 2
visites.

»» A la ciutat de Barcelona desenvolupen aquesta tasca 19 voluntaris i han fet 100 serveis.
»» Al Vallès Occidental desenvolupen aqueta tasca 12 voluntaris,
han atès a 15 malalts i s’han fet
63 serveis.

Es compta amb la col·laboració
de persones que ofereixen la seva
experiència professional amb la finalitat de donar suport als serveis
de l’entitat.
1 graduat social, 1 psicòloga i terapeuta de parella, 1 especialista
en dietètica i nutrició, 1 director
de coral (CRL), 1 informàtic, 1 administratiu, 1 psicooncòloga (Sant
Cugat), 1 assessora d’imatge, 1
esteticista oncològica, 1 metge
dentista (Sabadell), 1 fisioterapeuta (Sabadell), 2 de manteniment,
1 bibliotecària, 1 fotògraf, 1 assessor laboral (Barcelona).

Barcelona
»» Hospital de l’Esperança: Unitat
de pal·liatius: 5 voluntaris, 2 dies
per setmana.
»» Hospital Vall d’Hebrón: Plantes
d’oncologia: 3 voluntaris, 1 dia per
setmana.
Terrassa
»» Hospital Universitari Mútua de
Terrassa: Unitat quimioteràpia, 5
voluntaris, 2 dies per setmana.
»» Consorci Sanitari de Terrassa: Unitat de pal·liatius: 5 voluntaris, 2 dies
per setmana. Plantes d’oncologia: 8
voluntaris, 2 dies per setmana.

