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Tots aquests recursos estan adreçats a aconseguir que puguin assolir una vida
digna. Enguany 29

joves i adolescents s’han beneficiat d’aquest servei

en alguna de les seves vessants.

Reparació Terapèutica per a Víctimes de
Maltractaments i/o Abús Sexual. Les estadístiques mèdiques ens
diuen que un 75% dels infants i adolescents maltractats o abusats sexualment
es convertiran en adults maltractadors o abusadors el dia de demà si no reben
un tractament específic i especialitzat que els permeti assumir la seva realitat i,
sobre tot, superar els seus propis traumes i seqüeles.

Defensem els Drets de Tots els Infants i Adolescents

Davant d’aquests fets, la nostra entitat, va posar en funcionament l’any
2000 aquest servei, proporcionant als nostres infants i adolescents sessions
terapèutiques individuals o grupals amb una periodicitat d’acord amb les seves
necessitats, des de dues sessions setmanals (en els casos més greus), a una
sessió mensual amb seguiment anual (en els casos més recuperats).
Durant l’any 2018 hem tractat a 34

E

infants i adolescents, amb una

Unitat de Pediatria Social. Creada mitjançant un conveni de

Mitjançant una petició concreta del Servei de

coŀlaboració entre l’Institut Català de la Salut del Departament de Salut

Pediatria de l’Hospital Universitari Germans

valoració absolutament positiva i amb unes probabilitats molt elevades d’haver

de la Generalitat de Catalunya i la nostra entitat per tal de posar-la en

Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, es va

aconseguit la interrupció de la transmissió entre generacions del fenomen del

funcionament en coŀlaboració amb l’Hospital Universitari Germans Trias i

implementar aquest programa, el qual intenta

maltractament o abús sexual infantil.

Pujol (Can Ruti) de Badalona. Aquesta unitat rep l’any 2003 el Premi Ciutat

paŀliar les necessitats i angoixes les quals

de Badalona en reconeixement de la seva tasca.

apareixen en el procés d’acceptació de la realitat

ls nostres serveis i programes es porten

Acolliments Familiars. Oferim als infants i adolescents, que per

a terme gràcies a tots aquells que, d’una

determinades circumstàncies no poden ser atesos per les seves pròpies famílies,

L’objectiu fonamental d’aquesta unitat és el diagnòstic, derivació i

prematuritat o d’altres problemes perinatals,

manera o d’una altra, confieu en la nostra

una nova oportunitat de poder gaudir de l’afecte, l’estimació i la cura que

tractament dels casos en els quals es sospita que es pot haver produït

genètics, hereditaris i de caire social.

tasca, i ens heu mostrat el vostre recolzament i

haurien d’haver rebut.

alguna forma de maltractament o abús sexual infantil o juvenil.

Enguany hem atès 7

Havent tractat 135

Acompanyaments Hospitalaris.

d’una malaltia crònica greu, derivades de la

coŀlaboració.
En aquests moments quan, 122

famílies altruistes, generoses i motivades

casos, enguany, aquesta unitat ja s’ha consolidat,

casos.

de la nostra entitat, han obert la seva llar, el seu cor i la seva vida a infants que

pel seu rigor i prestigi, com una “unitat especialitzada de referència” en

La nostra tasca en aquest servei és garantir

servei proporciona suport a aquells joves els

ho necessitaven, portant a terme el gest més solidari que es pot fer per a un

el nostre entorn sòciosanitari, de tal manera que la seva continuïtat en

la correcta atenció i seguiment dels

quals, tutelats o extutelats per l’administració,

infant: facilitar-li una nova vida, una nova llar.

aquest àmbit resulta absolutament imprescindible.

infants i adolescents els quals, tutelats per

Suport a la Majoria d’Edat. Aquest

o que es troben en situació de risc o exclusió

l’Administració i atesos en algun dels seus

social, encara necessiten d’un recolzament, més

Enguany 179 infants i adolescents

enllà de la seva majoria d’edat, per arribar a la

han estat beneficiaris d’aquest servei, però

Suport Terapèutic a Pacients
Pediàtrics Crònics Greus.

seva autonomia personal i integració social.

encara en queden molts d’altres atesos als

L’objectiu fonamental és treballar des

centres assistencials, per la qual cosa encara

d’un punt de vista individual, familiar i/o

Per tal d’assolir aquest objectiu, la nostra entitat

necessitem més famílies solidàries que els

institucional totes aquelles dificultats que

els ofereix diferents recursos: assistencials

ofereixin l’estabilitat necessària per créixer.

poden produir-se en el procés terapèutic

(habitatges o pisos compartits), educatius

El nostre objectiu fonamental és que tots

d’un nen/adolescent que pateix una malaltia

(cursos i recolzament econòmic per a finalitzar

aquests infants, vivint en un entorn d’amor

crònica.

la seva formació), laborals (mitjançant la nostra

i afecte puguin arribar a ser adults feliços el

Empresa d’Inserció Laboral No a l’Atur “EINA,

dia de demà i que no necessitin, per cap raó,

Sovint aquestes malalties comporten

S.L.”), Jurídics (assessoria legal i jurídica),

els serveis socials. Aquest serà, en tot cas,

un patiment no només físic sinó també

financers (microcrèdits) i terapèutics (suport

el nostre gran èxit. Aquest servei es presta

emocional per part del pacient i la família, el

Aquest servei es presta mitjançant l’adjudicació

psicològic per a víctimes de maltractes o abusos

mitjançant l’adjudicació d’un concurs licitat

qual condueix a un deteriorament en l’àmbit

d’un concurs licitat per la Generalitat de

sexuals).

per la Generalitat de Catalunya.

familiar, social i escolar.

Catalunya.

recursos assistencials, es troben ingressats en
centres hospitalaris de Catalunya.
Hem realitzat un total de 15.578

hores
d’acompanyaments de 200 infants i
adolescents al llarg d’aquest any.
Proporcionem a aquests infants l’atenció, l’afecte
i l’estimació que, per l’únic fet de romandre
ingressats en un hospital, no poden gaudir.

