CARTERA DE SERVEIS

1.- Servei de Residència Assistida
Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i
d'assistència integral a les activitats a persones grans que no tenen un grau
d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que
necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que
requereix la substitució de la llar.

Objectius
Els objectius dels serveis de Residència Assistida per a les persones grans, són
els següents:


Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les
necessitats d'assistència



Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia
personal i social

Poden accedir-hi aquelles persones grans que no tenen un grau d'autonomia
suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i
supervisió constants i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin
la substitució de la llar.
Funcions
- Allotjament
- Manutenció Acolliment i convivència
- Atenció personal en les activitats de la vida diària
- Hàbits d'autonomia
- Dinamització sociocultural
- Manteniment de les funcions físiques i cognitives
- Bugaderia i repàs de la roba
- Higiene personal
- Atenció familiar adreçada a millorar les relacions familiars
- Assistència Sanitaria.

2.- Servei de Llar - Residència

Aquest servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent es
destina a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les
activitats

de

la

vida

diària,

que

requereixen

un

determinat

nivell

d'organització i suport personal.

Objectius

L'objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.
La llar residència consta d'un habitatge amb serveis comuns i d'un equip
professional format per un/a responsable del servei, un/a responsable
higiènic-sanitari i de personal suficient per a la prestació adequada de les
funcions d'allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal
de manera que s'asseguri la presència permanent i continuada durant les
vint-i-quatre hores del dia.

Funcions
- Allotjament.
- Manutenció.
- Acolliment i convivència.
- Suport personal, social i familiar.
- Readaptació funcional i social.
- Recuperació dels hàbits d'autonomia.
- Dinamització sociocultural.
- Activitats de lleure.

3.- Servei de Centre de Dia
Aquest servei d'acolliment residencial s'adreça a persones de seixanta-cinc
anys i més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió
i assistència en les activitats de la vida diària. Constitueix una alternativa a
l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter
temporal o permanent.

L'equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és
pluridisciplinari i està format per un director o directora responsable, un/a
responsable higiènic-sanitari i personal d'atenció directa (professionals amb
titulació adient per oferir atenció geriàtrica, animació sociocultural, teràpia
ocupacional, fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social).

Objectius
El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció
pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el
manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu
entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les
famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

Funcions
- Acolliment i Convivència.
- Manutenció.
- Atenció personal en les activitats de la vida diària.
- Higiene personal.
- Readaptació funcional i social.
- Recuperació dels hàbits d’autonomia.
- Suport personal, social i familiar.
- Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
- Dinamització sociocultural i activitats de lleure.

4.- Servei de Menjador
Inclou esmorzar, dinar, berenar i sopar. Es pot agafar per àpats, per exemple
només dinars. Es realitza un control exhaustiu de les dietes, oferint en la
mesura que és possible, el màxim de varietat nutricional i plats visualment
atractius.

Es podran agafar com a serveis complementaris del servei de menjador:

-

Servei de bugaderia

-

Mòdul d’activitats

-

Mòdul Sanitari

-

Mòdul Rehabilitació

-

Servei de dutxa

-

Servei d’acompanyaments

5.- Servei de SAD (Servei d’atenció a domicili)
Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es
troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia
temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida
quotidiana.

Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes:


Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la
neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el
menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb
rentadora), entre d'altres.



Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes
aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene,
vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d'ús personal, entre
d'altres.

Objectius
 Desenvolupar tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin
per a la vida autònoma.
 Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.
 Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu
domicili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials
especialitzats quan així ho requereixin.
Funcions
- Atenció personal
- Ajuda a la llar
- Suport social i familiar

CARTERA ADICIONAL DE SERVEIS A DOMICILI
Al marge d’aquelles tasques que es prestaran a la Residència, la Fundació
ofereix

la

possibilitat

de

poder

contractar,

si

cal,

altres

serveis

complementaris a domicili, que es poden combinar amb els serveis que presta
el centre, com:

-

Acompanyaments al metge

-

Neteja domèstica

-

Fer companyia/Trasllats/passejos

-

Perruqueria

-

Manicura/pedicura

-

Menjar a domicili

-

Bugaderia a domicili

-

Recollida de medicaments

-

Control mèdic

-

Cures/Injectables/Tensió/analítiques

-

Rehabilitació

-

Tractament de trastorns de la parla

-

Servei de Psicologia

-

Servei de Podologia

-

Vetlles hospitalàries

-

Vetlles nocturnes

-

Cangurs per infants

-

Gestions personals

6.- Serveis Ambulatoris
Els serveis bàsics poden ser complementats per una àmplia cartera de serveis
addicionals per aconseguir oferir un ventall de possibilitats suficient per a
poder cobrir en tot moment les demandes dels diferents perfils d’usuaris. Els
serveis ambulatoris ofereixen atenció individual a totes les persones d'edat
avançada del municipi que ho sol·licitin, dins de l'horari d'atenció del centre.
Objectius
Els seus objectius són facilitar els serveis assistencials a domicili o en el centre
plataforma que proveeix diferents programes d'atenció de forma continuada
i integral a les expectatives i necessitats de les persones grans.

Els serveis i activitats que es podran dur a terme entre d’altres al Centre són:
1. Podologia
Tant pels usuaris del recurs com per a persones externes s'oferirà servei de
podologia.
2. Fisioteràpia/ Rehabilitació
Servei per a tots els usuaris i obert a la resta de la població.

3. Perruqueria/ Barberia
Servei per a tots els usuaris i obert a la resta de la població.
4. Manicura/ Pedicura
Servei per a tots els usuaris i obert a la resta de la població.

5. Bugaderia
Servei per a tots els usuaris i obert a la resta de la població.

