COMPROMESOS AMB ELS NOSTRES PRINCIPIS

Temps per
viure.
Temps per
compartir.

Des dels inicis com a Obra Social ”la Caixa”, sempre hem
estat al costat de la gent gran per oferir oportunitats que
en millorin la qualitat de vida i la participació activa en la
societat.
El 18,1% de la població espanyola té actualment més de 65
anys i aquest percentatge creix any rere any. L’esperança
de vida quan es neix és de 80 anys per als homes i de 85,6
anys per a les dones. Aquesta realitat demogràfica defineix un escenari en què el col·lectiu de la gent gran és molt
nombrós i cada vegada ho serà més (una de cada 20 persones té actualment més de 80 anys, relació que s’estima
que serà d’una de cada 10 d’aquí a 25 anys, el 2040). I
amb aquest augment també creixerà, a més del nombre,
la diversitat de realitats socials i econòmiques i, per tant,
també ho pot fer l’exclusió i la vulnerabilitat social.

Per aquest motiu, continuarem treballant per generar metodologies d’intervenció que promoguin l’autonomia de la
gent gran, el seu desenvolupament personal i les seves capacitats i fortaleses, que redueixin el risc d’exclusió social i
que previnguin les situacions de dependència que aquesta
evolució demogràfica dibuixa en un futur pròxim.

Perquè ara més que mai, com més gran
és el seu protagonisme a la societat,
més fort és el nostre compromís amb
ells.

Servei d’informació
Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

Temps per
viure.
Temps per
compartir.
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Una vida activa
és qualitat de vida

Ajuntem esforços
per unir les persones

3

Desenvolupem capacitats per
adaptar-nos millor als canvis vitals

Promovem programes d’envelliment actiu que contribueixin a millorar el dia
a dia de la gent gran.

Unim esforços per ajudar les persones que més ho necessiten

Com podem prendre decisions sobre el nostre futur per mantenir el benestar
emocional

A l’Obra Social ”la Caixa” impulsem un estil de vida actiu
per contribuir al benestar de la gent gran i prevenir situacions no desitjades.

Una acció centrada en la prevenció, amb l’objectiu
d’afavorir el desenvolupament personal i incrementar les
capacitats i fortaleses de la gent gran.

Un objectiu fonamental és prevenir situacions no desitjades i facilitar recursos perquè les persones puguin fer front
de la millor manera possible a situacions de dependència o
d’atenció a persones amb dependència.

En aquest sentit, tots els nostres programes inclouen activitats, tallers i projectes que treballen per promoure al
màxim l’autonomia de la gent gran, perquè quan apareguin les limitacions estiguin preparats per afrontar-les.

Una de les claus per afrontar l’envelliment és deixar
d’entendre aquesta nova etapa de la vida només com un
període de pèrdues i passar a centrar-se en les oportunitats
i fortaleses que pot oferir.

Actualment tenim presència en 547 centres de gent gran
en conveni amb l’Administració pública, en 60 centres propis i en 3 EspaiCaixa a Girona, Madrid i Múrcia.

Salut i benestar
Facilitem a la gent gran eines i coneixements que contribueixin a endarrerir els efectes de l’envelliment,
a mantenir l’autonomia personal
i a millorar el benestar.

Participació social i
voluntariat
Fomentem la participació social de
la gent gran i oferim informació específica amb aquesta finalitat.

Informàtica
i comunicació
Formem la gent gran en els diversos recursos que ens ofereixen les
tecnologies de la informació, per
afavorir-ne la inclusió i la participació social.

Actuem per impulsar iniciatives que fomentin la creació de
vincles entre la gent gran i els professionals per potenciarne l’autonomia, el respecte i el bon tracte.

Reforcem els vincles de la gent gran amb l’entorn
i també en promovem l’autonomia.
Sumem esforços amb institucions, administracions públiques i entitats del tercer sector, per prevenir les situacions de fragilitat i vulnerabilitat en la gent gran.
Generem espais per a noves activitats i noves relacions
socials, a fi de potenciar l’autorealització davant de la
societat.
Donem suport als cuidadors de persones en situació de
dependència.

És un moment en què la identificació de les pròpies
motivacions contribueix a l’enriquiment personal i ajuda a
organitzar-se aquesta nova etapa de la vida com es vulgui,
tot harmonitzant el temps propi amb el que es dedica als
altres i buscant sobretot mantenir el benestar emocional
d’un mateix.

Amb aquesta finalitat, a l’Obra Social ”la Caixa” oferim recursos per desenvolupar les capacitats personals que poden
ajudar a prendre les decisions necessàries, tot promocionant els valors de dignitat i autonomia al llarg del procés
d’envelliment.

