ON POTS TROBAR-NOS

Residència Betània
Avinguda Vallvidrera, 34, 08017 Barcelona
Tel. 93 406 80 53
acollida.betania@fillescaritatfundacio.org
www.fillescaritatfundacio.org
Com arribar:
FGC-Peu del Funicular
Bus 60, 66,130, N8, N10, V7

COL·LABORA AMB NOSALTRES

Col·labora econòmicament ingressant un donatiu:
ES74 2100 3039 4422 0034 3683
Fes-te voluntari: mviaplana@fillescaritatfundacio.org
Per a qualsevol altra col·laboració, contactar amb:
acollida.betania@fillescaritatfundacio.org

Residència Betània
Avinguda Vallvidrera, 34, 08017 Barcelona
Tel. 93 406 80 53
acollida.betania@fillescaritatfundacio.org
www.fillescaritatfundacio.org

Acollim, fem vincle,
acompanyem persones.

QUI SOM

QUÈ FEM

La Residència Betània és una residència de gent gran
de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç
de Paül. Va ser inaugurada als anys 80, a un edifici situat al
carrer Mont d’Orsà, i al juny de l’any 2012 es va desplaçar
al recinte de Maria Reina, en un gran espai enjardinat i
amb millors instal·lacions situat a l’Avinguda Vallvidrera.
La nostra acció està fonamentada en la justícia social i en
oferir una atenció global i integral a les persones grans,
centrada en la realització del seu projecte de vida, en la
promoció personal de la seva autonomia i en el suport
sobre les capacitats mantingudes.
La residència consta de 80 places de les quals 74 són
col·laboradores i 6 són privades, amb 34 habitacions
dobles i 12 individuals, i de tots els serveis necessaris per
atendre les necessitats dels residents.

“Una presència, un gest,
un somriure, un silenci,
una trobada...”

A la Residència Betània, acompanyem de forma integral i
continuada a persones grans que, a causa del seu grau de
dependència i de la seva situació social, tenen dificultats per
viure el seu projecte de vida de manera autònoma. Garantim
una situació de benestar centrant-nos en les capacitats
mantingudes i disposem de tots els serveis necessaris
(psicologia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, educació social,
atenció mèdica, infermeria, treball social, cuina, bugaderia,
perruqueria i podologia) per atendre les necessitats de les
persones que cuidem.
“Estic molt bé a la residència, encara que trobo a faltar
casa meva, al mateix temps, entenc que estic millor
aquí, ja que estic acompanyada i he d’acceptar les
meves pròpies limitacions. M'agrada la unió entre la
gent de la residència. Hi ha una frase que intento seguir
que diu així: ‘gaudir del béns presents, tolerar el que no
es pot evitar i prescindir del que no es pot tenir.’
M'agrada participar molt de totes les
activitats, la veritat
és que m'apunto a tot
el que hi ha.”

A QUI ATENEM

Els residents són persones majors de 65 anys que necessiten una atenció i supervisió continuada per a realitzar les
activitats de la vida diària. Per les seves circumstàncies
socials i familiars, requereixen la substitució de la llar i el
manteniment del màxim grau d’autonomia personal i
social. L’augment de l’esperança de vida i la manca de
recursos de les famílies fa que els ingressos a la residència
tinguin un perfil cada cop més dependent.
• Disposem de places per acollir i atendre de manera
urgent a persones grans en situació de risc
sociosanitari.
• Donem servei a les necessitats espirituals i religioses
des d'una visió cristiana, i respectant la llibertat de
cada persona.
• Quan fa bon temps realitzem tallers de psicomotricitat i altres activitats als jardins de la residència, així
com sortides que ens permetin mantenir la relació
integradora amb el barri de Vallvidrera.
• Disposem de la col·laboració de voluntaris particulars
i d’entitats socials que actuen en tasques
d’acompanyament individual i grupal.

