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Un viatge de mil milles
comença per un simple pas
                                   Proverbi xinès
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Fer-li companyia
Escoltar, passejar, llegir, conversar
Complementar la tasca dels seus familiars
Participar en activitats d’animació

Només cal que hi posis el cor,
les teves aptituds, les teves il·lusions
i una mica del teu temps.

Pots col·laborar amb el Servei de Voluntariat:
A l'Hospital de Palamós
A Palamós Gent Gran

Si vols més informació
pots contactar amb nosaltres
Tel. 972 600 160 extensió 3476
Treball social
Horari: laborables, de 9 a 14h
voluntariat@ssibe.cat

El voluntariat
fa companyia i dóna suport
emocional a les persones que ho necessiten.
Gràcies a aquestes persones que ofereixen
la seva col·laboració de forma altruïsta,
l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran
poden proporcionar una atenció
més humanitzada i propera
a usuaris i usuàries.
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Voluntariat social
a l’Hospital de Palamós
i Palamós Gent Gran

BUTLLETA

Fes-te voluntari
Fes-te voluntària
Si vols participar en el projecte de voluntariat
social de l’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran,
emplena aquesta butlleta i envia-la per correu,
o deixa-la a Treball social, a la planta 0
de l'Hospital de Palamós.
També ens pots enviar un correu electrònic
amb les dades que et demanem a la butlleta.

Ens posarem en contacte amb tu per conèixer
millor la teva disponibilitat i preferències,
i per explicar-te personalment les activitats
en què pots participar.

Què pots fer per contribuir a millorar
la qualitat de vida de la persona malalta?


