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ENTRENANT LES HABILITATS  

   www.somfundacio.org          Blog 

Us recordem que ja hem convocat el concurs de postals nadalenques de 2016. Podeu participar-hi fent arribar les 
vostres fotografies o dibuixos al vostre referent o auxiliar o, si ho preferiu, les podeu lliurant, també, a la recepció de 

som — fundació.    

La data límit de presentació de les postals és el 15 de novembre.   

                Els premis que podeu aconseguir són els següents: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trobareu més informació sobre el concurs al blog www.somfundacio.org/#blog                                                          
o al Coses Nostres del mes anterior. 

CONCURS DE POSTALS NADALENQUES 

L 
a fundació promou el 
programa de vida in-
dependent entre les 
persones a les quals 

dóna suport,  per tal de fomen-
tar-ne l’autonomia personal i per 
millorar-ne  la qualitat de vida.  

Fernando M. forma part d'a-
quest programa des del  mes 
d'abril passat. Des de llavors, 
comparteix pis amb dos com-
panys, que també reben suport 
de la fundació. El grup ha anat 
consolidant la convivència du-
rant aquests mesos i, en aquests 
moments, la valoren com molt po-
sitiva. 

 

En Fernando ens comenta que el 
que més li agrada de les tasques 
domèstiques és cuinar i sempre 
està disposat a preparar plats sucu-
lents als seus companys de pis. Re-
alment, és una forma interessant de 
generar un bon clima amb la resta 
del grup! 

Al setembre de 2015, la fundació 
va proposar a en Fernando assistir 
a una formació dirigida a aprendre 
i entrenar habilitats per a la vida 
quotidiana. El curs My Life té una 
durada de dos anys, durant els 
quals s'ofereixen continguts teòrics 

i es realitzen 
activitats pràcti-
ques per afavo-
rir el creixe-
ment personal.  

 

Després d'un any d'assistència 
a les classes, en Fernando ens 
n’ha fet una primera valoració, 
en la qual destaca l'assignatura 
que més li ha agradat fins al 
moment: la relacionada amb la 
comunicació, ja que és una mi-
ca introvertit i l’ha ajudat a 
desenvolupar les habilitats 
de relació amb altres perso-
nes. D'altra banda, també ens 
indica que el mòdul d'informà-
tica l’ha motivat bastant, ja que 

li ha ofert la possibilitat de conèixer 
i aprofundir en el món d'internet. 

 

Gràcies Fernando per compartir 
la teva experiència! 

 

 

Les persones que quedin en el 2on. i 
3er. lloc obtindran 2 entrades 
per anar al cinema i veure la 
pel·lícula que més els agradi. 

Més informació a  
www.somfundacio.org/#blog 

La persona guanyadora podrà 
gaudir d’un dinar per a dues 
persones en un dels 400 restau-
rants que inclou el cofre regal 
que obtindrà. 



som — breus 

som — notícies 

I, com ja és habitual, felicitem a totes les persones 

que celebreu el vostre aniversari als mesos d’octubre.   

MOLTES FELICITATS!!! Blog 

En Miquel F. amb la seva 
parella, amb qui comparteix 
pis des de fa ben poc. 

Us desitgem el millor per a 
aquesta nova etapa!! 

Com podeu veure, a 
en Rafa P. li agrada 
tant  tocar les mara-
ques que normal-
ment les porta a 
sobra! 

CELEBRACIONS 

Durant el mes de setembre, 
alguns de vosaltres ens heu 
fet arribar fotos de les cele-
bracions dels vostres ani-
versaris.   

Per molts anys!! 

Praxedes P. 
Dolça H., voluntària. 

Oscar G. 
Constancio E., voluntari. 

Christian M. 
Nieves M. 

El  Cesàreo H. ensenya  a  la  
Mónica G., referent de tutela, les 
vistes de Barcelona des del seu 
barri.   

Quina enveja!! 

L’Elisenda B. i la Ma-
risa G. amb la Montse 
G. que estava molt con-
tenta perquè li van por-
tar uns detalls per a la 
seva habitació. 

El Francisco P. gaudint d’un 
dinar amb els seus familiars més 
propers.   

Estava tan content que ho ha 
volgut compartir amb nosaltres! 

El 4t Congrés Mundial sobre 
la tutela es va celebrar a 
Erkner (Alemania) del 14 al 17 

de setembre.  L’esdeveniment va ser organitzat per la Betreuung Associa-
tion en col·laboració amb la International Guardianship Network.   

En Josep Tresserras, director-gerent de la nostra fundació, va assistir al 
congrés on es van tractar diversos temes relacionats amb la lliure deter-
minació i el suport individual i centrat en la persona i l'atenció. 


