CARTERA
DE SERVEIS

Amb la col·laboració de:

1. Places residencials per a gent gran
Servei integral de caràcter permanent o temporal per a persones 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 que siguin substituïdes a la llar.
- Grup Mutuam
- Domus Vi
- Grup Sanitas Residencial

- Grup Orpea
- Grup Atlàntida
- Residència Allegra

- Residència Benviure
- Residencial Augusta Park
- Residencial Bellesguard Park

2. Apartaments amb serveis comuns
Un concepte d’habitatges pensat per facilitar que les persones grans tinguin la màxima independència, seguretat,
confort i tot tipus de serveis.
- Apartaments Mutuam Güell

- Apartaments Mutuam Collserola

- Apartaments Allegra. Sabadell

3. Centres de dia
Servei d’acolliment diürn per a persones que presenten un cert grau de dependència i que se’ls ofereix el suport, la supervisió i l’assistència necessàries com a complement d’alguna atenció familiar o formal.
• Activitats de lleure
• Suport familiar, social i personal
• Seguiment i prevenció de les
alteracions de la salut
• Acolliment i convivència.
Manutenció

• Atenció personal en les
activitats de la vida diària (AVD)
• Higiene personal
• Readaptació funcional i social
• Recuperació dels hàbits
d’autonomia

• Dinamització sociocultural

- Serveis Geriàtrics de Barcelona - Centre de dia Avi Jeis
- Centre de dia La Magnòlia
- Centre de dia Sarrià

4. Rehabilitació i fisioteràpia
Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats funcionals i cognitives.
Serveis de rehabilitació funcional i cognitiva:
- Espofis
- Dependentia
- Mutuam

- Institut guttmann
- UEN.
Unitat d’estimulació neurològica

- Fundació ETNIA:
Estimulació neurològica

5. Serveis d’Atenció a Domicili
Serveis a domicili, adreçats a atendre a les necessitats de les persones en la:
• Cura personal: higiene personal, donar el menjar, control de medicació...
• Cura a la llar: neteja, compra d’aliments, administració de la llar.
• Cura als fills: Servei cangur
• Atenció sanitària: Auxiliars d’infermeria, infermeria a domicili, podologia...
- Address Assist
- Mutuam
- Dependentia

- 5Serveis
- Servassis
- QIDA

6. Teleassistència i Telelocalització
Es tracta d’un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que
poden estar en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies
de l’any a través d’un terminal connectat a una central d’alarmes; d’aquesta forma, es pot evitar o, com a mínim,
retardar una institucionalització.
- Domus Vi

7. Serveis d’adaptació de la llar i ajudes tècniques
Les ajudes tècniques són tots aquells productes, instruments, equips o sistemes tècnics utilitzats per una persona
amb discapacitat, fabricats especialment per prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una deficiència o discapacitat.
- AVI. Associació per la vida
independent

- Fundació Salesa: Fundació
adreçada a tema d’audició

- Ortopèdia Gracare

8. Atenció psicològica, atenció terapèutica
FUNDACIÓ GALATEA:
La Fundació Galatea té per objectius promoure estils de vida saludables entre els professionals de la salut i aconseguir la rehabilitació i reinserció laboral dels professionals de la salut amb problemes de salut mental i addiccions
amb la finalitat última de garantir la qualitat assistencial als ciutadans.
SERVEIS:
- Programes assistencials
- Servei de suport emocional

- Prevenció i promoció de la salut
- Investigació i recerca

- Activitats formatives
Amb la col·laboració de:

