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Cuidem i curem
PERSONES

2016, un any molt intens

ÒRGANS DE GOVERN
Patronat de la FSSM

Recerca, innovació, nous projectes. Aquests són alguns dels conceptes que van associats al 2016, un
any que ha estat molt intents des de tots els vessants de la nostra organització. Som una Fundació
activa i això es trasllada en xifres de l’activitat que
veieu reflectida en aquesta memòria.
Més enllà de les dades que exposem, també és
interessant que remarqui la nova etapa en la qual
estem immersos i que és engrescadora. En àmbits
com la cronicitat o les demències hem estat capaços d’establir aliances per situar-nos
en primera línia. Sense perdre de vista una atenció assistencial de qualitat, ens fixem
tot tipus de reptes, alguns dels quals ja hem visualitzat durant l’exercici. Estem permanentment abocats al canvi de model d’atenció per, de veritat, fer-lo molt més centrat
en les necessitats de les persones. El respecte per la llarga història de la nostra Fundació i la mirada en el futur seguiran sent els eixos de la nostra actuació.
El 2016 ha estat l’any d’inici de les obres d’ampliació de la residència Sant Andreu que
esperem que s’acabin el segon semestre del 2017. L’entrada en servei de l’ampliació
permetrà sumar més places residencials i, a la vegada, donar encara més vida al Centre Històric de Manresa.
La nostra Fundació és dinàmica i continuarà pensant i plantejant nous serveis i nous
espais per tal de donar resposta a les necessitats de la nostra societat. El grup humà
de la FSSM ens sentim amb energia i ganes per afrontar els nous reptes.
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La innovació i la recerca al
servei dels usuaris i familiars
La nostra Fundació es troba immersa en dos importants projectes relacionats amb la recerca i la innovació.
A través de la Unitat Ambulatòria de Demències, fruit
d’una aliança entre la FSSM i la Fundació Althaia, participem en el procés d’assajos clínics de nous fàrmacs
susceptibles de combatre l’Alzheimer. Per altra banda,
amb la UManresa i AFABBS treballem en el marc d’un
projecte europeu per crear CAREGIVERSPRO-MMD, una
plataforma digital de suport als cuidadors.

àpats servits

La Fundació treballa des de diferents àmbits que són complementaris en el procés
d’atenció a la persona. La diversitat dels nostres centres ens permet flexibilitzar els
serveis, compartir coneixements, establir equips multidisciplinaris i actuar en benefici
de la persona, adaptant-nos a les seves necessitats.
Perquè l’atenció a les persones és la nostra raó de ser.

Membres del projecte europeu CAREGIVERSPRO-MMD.

DADES ECONÒMIQUES
DESGLOSSAMENT DESPESES
DE LES ACTIVITATS

7,1%

4,5%

DESGLOSSAMENT INGRESSOS
DE LES ACTIVITATS
1,6%

0,1%

ORIGEN DELS INGRESSOS
DE LES ACTIVITATS

4,8%

0,01%

0,1%

17,2%

31,4%

0,2%
70,9%

63,8%
98,3%

Despeses de personal

Prestació de serveis

Àmbit Atenció Intermitja

Aprovisionaments

Donacions i altres ingressos per
activitat

Àmbit Dependència

Altres despeses d’explotació

Àmbit Social

Subvencions oficials a les activitats

Amortització

Ingressos financers

Ajuts concedits i altres despeses
Despeses financeres

DADES SIGNIFICATIVES

Núm. d’edificis:

AL COSTAT DE LES PERSONES

8

Superfície total dels equipaments
que gestiona la FSSM:

20.993 m2

Capacitat assistencial:

451 places

Núm. de professionals:

380*

Núm. total d’episodis assistencials:

5.911

Ingressos econòmics de l’activitat:

13,9 milions €

Patrimoni net sobre total passiu:

76,5%

(*) Als 380 professionals en plantilla de la Fundació 			
Sociosanitària de Manresa, cal afegir-n’hi 30 més que 			
exerceixen a la nostra organització però estan adscrits a 		
una empresa subcontrada.

Més oferta de noves places de 		
residència i de centre de dia
Actualment la nostra Fundació està executant el projecte
d’ampliació de la Residència Sant Andreu que comportarà
38 nous llits i 30 places per a un nou centre de dia, i una
inversió superior als 5 milions d’euros.
Un edifici integrat al centre històric i que donarà més vida
a aquest sector de la ciutat. Les obres s’hauran d’acabar la
segona meitat del 2017.
Més enllà de la part estructural, la nostra missió és avançar
en la millora de l’atenció i la implantació de programes que
facin sentir el resident com si fos a casa, sempre amb una
atenció molt propera i personalitzada.

ÀMBIT SOCIOSANITARI

ÀMBIT DEPENDÈNCIA

HOSPITAL SANT ANDREU

RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA

LLARGA ESTADA

Residència Sant Andreu
Titularitat: Fundació Sociosanitària de
Manresa

Llits: 67
Atesos: 389
Mitjana d’edat: 82 anys
Estada mitjana: 80 dies

		
		

Atesos 2016
93

Mitjana d’edat
81 anys

CONVALESCÈNCIA

Llits: 48
Atesos: 531
Mitjana d’edat: 79 anys
Estada mitjana: 37 dies

Residència i Centre de Dia Sant Vicenç
de Castellet
Titularitat: Dep. Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya

UNITAT DE SUBAGUTS
Llits: 8
Atesos: 281
Mitjana d’edat: 87
Estada mitjana: 10 dies

		
Atesos 2016
Residència:
70
C. de Dia:
25

Mitjana d’edat
85 anys
80 anys

Residència i Centre de Dia Sant Sadurní
Titularitat: Consorci d’Atenció a la
Gent Gran de Callús

MITJA ESTADA PSICOGERIÀTRICA
Llits: 14
Atesos: 166
Mitjana d’edat: 82 anys
Estada mitjana: 33 dies

		
Atesos 2016
Residència:
55
C. de Dia:
10

Mitjana d’edat
81 anys
86,3 anys

CURES PAL·LIATIVES
Llits: 16
Atesos: 229
Mitjana d’edat: 73 anys
Estada mitjana: 27 dies

Centre de Dia de Manresa
Titularitat: Dep. Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya
		
		

UFISS

Atesos 2016
26

Mitjana d’edat
84 anys

Atesos: 1.208 usuaris

Residència Catalunya
Titularitat: Ajuntament de Manresa
HOSPITAL DE DIA PSICOGERIÀTRIC

		
Atesos 2016
Residència:
28
C. de Dia:
4

Atesos: 68 usuaris

ÀMBIT SOCIAL

HOSPITAL DE DIA TERAPÈUTIC
Atesos: 303 usuaris

Mitjana d’edat
81 anys
82 anys

MENJADOR SOCIAL I SAD
Menjador Social
Titularitat: Ajuntament de Manresa

PADES

Atesos: 255 usuaris

		
		

Atesos 2016
130

Núm. àpats
4.334

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
Titularitat: Ajuntament de Manresa
UNITATS AMBULATÒRIES
Atesos: 1.798 usuaris

Atesos 2016
242

L’EQUIP HUMÀ
Els professionals que fan possible la Fundació Sociosanitària de
Manresa aporten rigorositat i compromís en el seu dia a dia, ja
sigui des de l’àmbit assistencial o des de diferents departaments
de gestió i suport.
Més de quatre-centes persones, entre plantilla pròpia i tasques
externalizades, es dediquen amb la màxima professionalitat a
aconseguir que l’engranatge de la FSSM funcioni, per donar un
servei de qualitat a les persones que atenem i les seves famílies.
En tots els centres disposem d’un equip assistencial format i
adequat per donar la millor resposta a cada situació. Són metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, gerocultores, animadors
socioculturals, fisioterapeutes, treballadors socials, psicòlegs,
terapeutes ocupacionals i farmacèutics que treballen de forma
conjunta per organitzar l’atenció a la persona de forma individualitzada segons les seves necessitats. Aquest equip és, sovint,
la cara més coneguda dels nostres pacients i usuaris, els professionals amb qui es relacionen diàriament i que garanteixen el
seu benestar i la millor atenció en els nostres centres.
La FSSM és una organització que ha anat creixent al llarg dels
anys. En els últims 5 anys hem crescut aproximadament 50 treballadors.

NÚMERO DE TREBALLADORS

TOTAL:

380

		

Homes

34		 9%

		

Dones

346		91%

		

Mitjana d’edat		43 anys

FORMACIÓ

Persones que han fet docència
Hores de formació
Núm. d’accions formatives
Participants en accions formatives

Personal assistencial

302

80%

Personal de suport

65

17%

Direcció

13

3%

TREBALLADORS PER LíNIA D’ACTIVITAT
Global FSSM

380

Atenció sociosanitària 179

47%

Atenció dependència 187

49%

Transversals FSSM

14

4%

21
1.230
176
1.267

Remei de Dalt, 1-3 —08241 Manresa
Tel. 93 874 33 12
fundació @fssm.cat
www.fssm.cat

INSTITUCIONS QUE CONFIEN EN ELS NOSTRES SERVEIS

