Protegim i acompanyem a les persones grans

Fundació Privada Pro Vellesa Autònoma PROVEA
16 anys defensant i protegint els drets de la Gent Gran.

La Fundació Provea és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda l’any 2003 amb la
missió de garantir la protecció i el benestar de les persones grans contribuint a la millora de
la seva qualitat de vida, especialment quan es produeixen situacions d’incapacitat legal.
El principal servei que ofereix és la tutela, on l’entitat assumeix el rol de representant legal i
cuidador de la persona gran.
PROVEA també treballa per sensibilitzar a la societat i conscienciar-la davant la nova
problemàtica generada per l’augment de l’esperança de vida. Per dur a terme aquesta tasca
comptem amb la complicitat i el treball en xarxa amb entitats no governamentals amb les
que compartim missió, visió i valors. Creiem que el treball col·laboratiu permet crear
sinergies de major impacte social, ens aporta valor a nosaltres com a entitat i enriqueix a les
empreses que estan disposades a comprometre’s amb la societat.
Actualment estem desenvolupant un nou projecte, el Servei de Prevenció de les situacions
de risc i el maltractament vers les persones grans, com a resposta a la problemàtica, encara
silenciada, del maltractament que pateix el col·lectiu.
Volem establir sinergies de col·laboració amb el sector empresarial i crear llaços que ens
permetin treballar conjuntament aspectes socials.
La situació actual fa necessària una intervenció per prevenir situacions que malauradament
es produeixen amb massa freqüència, els maltractaments de caràcter psicològic, físic, sexual,
abandó, negligència, econòmic (apropiacions indegudes, espoli, estafes, malversacions…),
amb greus repercussions sobre el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones.
Ara és l’hora d’afrontar aquest repte. Així que us convidem a col·laborar i comprometre-us
amb PROVEA, donant suport a l’acció directa que desenvolupem i a les iniciatives en pro de
la defensa dels drets de la gent gran, que no poden seguir essent els grans oblidats.

JUAN CARLOS GIMÉNEZ-SALINAS
President de PROVEA

“16 anys protegint els drets de la gent gran en situació de vulnerabilitat”
Compromesos amb la defensa i la protecció de les persones grans
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SOBRE NOSALTRES
La Fundació Privada Pro Vellesa Autònoma
(PROVEA) és una entitat sense afany de lucre
que es constitueix l’any 2003 per donar
resposta a la desprotecció i indefensió a la qual
tot sovint es troben immerses les persones
grans.
PROVEA neix amb la vocació de defensar els
drets de la gent gran, procurar la seva màxima
autonomia i vetllar pel seu benestar.

Garantim la màxima qualitat de vida per a la
gent gran i el dret a una vellesa digna
Forma jurídica. Inscrita en el Registre de
Fundacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya amb el número 1834 i
en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya amb el número
E03740 (entitat) i S05702 (servei).

“La vellesa és el procés de desaparèixer gradualment de la vista”
(Goethe)

Visió. Garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa
digna.
Valors. Els principis que configuren la nostra activitat es basen en la protecció
dels drets, l’atenció integral personalitzada, la transparència, la prevenció i la
confiança.
Prevenció
Atenció
Integral

Defensa
Jurídica

Fundació
Informació i
Assessorament

.

Sensibilització

PROVEA

Programes d’atenció directa

SERVEI DE TUTELA

PROMOCIÓ DE L’AUTOTUTELA

PROVEA com a institució tutelar
supleix les facultats d’enteniment
i decisió de persones que han
estat incapacitades judicialment
per malalties neurodegeneratives
per a que puguin exercir tots els
seus drets i obligacions.

Qualsevol persona pot nomenar en
escriptura pública, les persones
que vol que exerceixin el càrrec de
tutors en cas de malaltia,
incapacitat física o cognitiva.

Quan parlem de tutela, parlem del
control i suport en tota la seva
esfera personal i patrimonial, és a
dir, en tots els aspectes bàsics i
diaris de la vida d’una persona.

L’autotutela regula, sota la nostra
pròpia voluntat i quan encara
tenim plena consciència, qui
volem que tingui cura de nosaltres
en cas que tinguem aquesta
necessitat.

SERVEI D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT

SERVEI DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ

Informem a institucions i altres
organismes sobre les mesures
jurídiques de protecció, i en
especial en aquelles situacions
d’incapacitació.

Anticipar-nos als problemes que
puguin sorgir fruit de la merma de
les condiciones físiques i/o
cognitives és la prioritat en el
programa de prevenció.

Treballem en xarxa amb entitats
socials per donar visibilitat a la
gent gran a través d’accions de
sensibilització.

Aquest servei neix com una
mesura per evitar les situacions de
risc i els diferents tipus de
maltractament que sovint pateix
el col·lectiu.

“L’any 2033 hi haurà més de dos milions de persones
dependents, la meitat d’elles amb dependència greu o
severa.
265 des del 2003”
Per dur a terme la seva tasca PROVEA compta amb un equip de treball de 10 persones,
dividides en dos àmbits, l’àrea social i l’àrea econòmica La Fundació també compta
amb el suport d’una àrea jurídica.
Durant el 2019 s’han atés 91 persones de les quals: 58 tuteles, 8 curateles i 25
administracions patrimonials. Del total de càrrecs han casusat baixa 13 persones per
defunció.

Al 2019 hem atès a 91 persones grans.

Un 75% són dones vers
un 14% d’homes.

Un 90% viuen en centres
geriàtrics.

Un 47% viuen a Barcelona i un 53% a la província de
Barcelona.
La majoria de persones tutelades estan afectades per patologies associades a l’edat
amb un important deteriorament cognitiu i físic: malaltia d’Alzheimer, demència senil,
deteriorament cognitiu, malaltia de Parkinson. I sovint s’afegeixen problemes de salut
com pèrdua auditiva, visual o mobilitat reduïda.
El pla de treball d’atenció personal és molt individualitzat, més abstracte i centrat en
garantir una òptima qualitat de vida. Poder mantenir durant el major temps possible
les habilitats que encara conserven. I sobretot realitzar una important tasca a nivell
afectiu per donar cobertura a les grans mancances emocionals que presenten.

“Sensibilització sobre el maltractament,
la vellesa i la dependència i els seus efectes”

Aquest any ens hem centrat en donar difusió al
nou projecte sobre maltractament, en xarxa
amb altres entitats.
Organitzar la I Jornada del Moviment per aturar
el maltractament a les persones grans, en el
marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència
de l’Abús i el Maltractament a les Persones
Grans que es celebra el 15 de Juny. Ja són més
de 70 entitats les que formen part del
Moviment.
I durant el mes d’agost hem celebrat la 12a
Edició del Mercat d’oportunitats a Prats de
Cerdanya, com una activitat ja consolidada.

Els comptes clars
Tot i que la font d’ingressos més important continuen sent les subvencions de la
Generalitat de Catalunya, durant l’exercici 2019 PROVEA ha donat grans passos per
evitar una dependència total. Des de la Fundació s’han presentat projectes, s’han creat
sinèrgies amb empreses i s’han organitzat esdeveniments com a eina de sensibilització
i captació de fons.
 75% fons públics
 17% fons privats
 8% fons propis
Colaborem amb: 50 centres residencials del territori català. Bufet d’advocats Giménez-Salinas. Associació
Coordinadora Catalana d'Entitats Tutelars. Unitat de Gestió de Tuteles de la Generalitat de Catalunya. Jutjats i
fiscalies. Fundació Pasqual Maragall. Fundació Roure. Fundació Privada Llars Compartides. Amics de la Gent
Gran. EIMA. Fundació FiraGran. FATEC.
Tenim el suport de:

Balmes 211 pral. 1ª 08006 Barcelona Tel. 93 518 05 64
www.fundacioprovea.org

