Albert Crespo, jubilat de l’àmbit empresarial, voluntari d’acompanyament al malalt a l’Hospital Clínic de Barcelona, diplomat en
Acompanyament en Processos de Mort i Dol, Nivells I, II i III, diplomat en Teràpies de Comunicació i Relacions d’Ajuda, i també
diplomat en Acompanyament Espiritual en Processos de Final de
Vida, entre altres.
Mercè Juan treballa a molts àmbits de la salut com a infermera i
com a antropòloga de la mort. Màsters en Mediació en Organitzacions de Salut i Consultoria en Gestió de Conflictes, Postgrau
en Counseling de Dol i Pèrdues, Postgrau en Direcció i Gestió de
Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics, entre altres.
Fundadora de l’Associació per a l’Acompanyament al Final de la
Vida Hospice.cat.

Preus:
Preu general: 300 €
Preu per a aturats: 200 €
Preu per a socis de l’associació i jubilats: 200 €
Es donarà certificat d’expert de l’associació per a l’acompanyament al Final de la Vida Hospice.cat a aquelles persones que assisteixin al 90% de les classes.

Beques: es podran becar persones prèvia
entrevista a l’inici de curs.
Per més detalls, visiteu la nostra web

“Vetllador-a: dit especialment de la persona que
es dedica a vetllar malalts”
Enciclopèdia Catalana
“Velar: cuidar solícitamente de alguien.”

DRAE

Associació per a l’Acompanyament
al Final de la Vida Hospice.cat

www.hospice.cat
Inscripcions

https://tuit.cat/hp9qr

Telèfon: 622 356 564
E-mail: info@hospice.cat
www.hospice.cat

Adreça: Pujades, 350
08019 Barcelona

Per què aquest curs?

Programa

Les vetlladores són persones capacitades per estar presents al
final de vida de les persones i els seus familiars per fer que aquest
procés sigui el més natural, tranquil i pacífic possible.

Mòdul 1
Mòdul 2
Mòdul 3
Mòdul 4
Mòdul 5
Mòdul 6

Aquesta rigorosa formació, basada en els principis de les cures
hospice, facilitarà que persones que estiguin interessades i
tinguin aquesta vocació puguin acompanyar persones amb
malalties terminals, fràgils i complexes, amb demències, com
també gent gran.
Davant la mancança al nostre país d’estudis similars amb caire
holístic pel que fa a la vetlla de les persones en aquestes situacions, aquesta formació dona resposta a qui vol dedicar part del
seu temps a vetllar per persones que ho necessitin i els seus éssers
estimats.

- Què són les cures hospice
- El tabú de la mort
- Morir en comunitat
- Requisits bàsics d’un/a vetllador/a
- Els drets dels malalts
- La comunicació en situacions difícils

Metodologia
Sessions presencials interactives amb incorporació de treball
personal d’autoconeixement i exposició d’experiències viscu
des.

Lloc
Espai Perequatu Can Ricart
Emilia Coranty, 5, (paral·lel amb Espronceda)
Barcelona 08018

Objectius

Dates i horari

Oferir eines per poder cobrir les necessitats dels vetlladors/es
que es troben davant de aquelles persones que els necessiten.

8, 9, 10 i 22, 23, 24 d’abril 2022

Conèixer els propis recursos i capacitats personals, l’actitud i les
limitacions com a individu per poder donar respostes adients a
les persones en procés de final de vida.
Volem aclarir dubtes, mites i tabús pel que fa a la mort i els seus
entrellats.

Divendres (8 i 22) de 18 a 21 h
Dissabte (9 i 23) de 9:30 a 14h i de 16 a 19h
Diumenges (10 i 24) de 9:30 a 14 h

-

