
Ajudes Personals
Són serveis per ajudar a sortir de casa, per 
pujar i baixar escales i per portar la compra, que 
ofereix la Fundació per a l’Atenció a Persones 
Dependents adreçat a persones amb problemes 
de mobilitat personal (gent gran, persones 
dependents, amb alguna discapacitat, etc.).

A qui s’adreça?
	 Usuaris	de	transport	adaptat	amb	ajuda	insuficient.

 Persones dependents que viuen en 
habitatges sense ascensor.

 Persones amb problemes de mobilitat.

 Persones que viuen soles, en períodes 
de convalescència, etc.

Més informació
Fundació per a l’Atenció  
a Persones Dependents

 93 375 16 93
 93 375 00 10
 info@dependents.cat
 www.dependents.cat

Sortir de casa,  
pujar i baixar escales

Ajudem a accedir al carrer i des del carrer al 
domicili a les persones que presenten problemes 
de mobilitat, i a pujar i baixar escales per manca 
d’ascensor, per vestíbuls sense rampes, etc.

Transportar la compra
El	servei	facilita	als	beneficiaris	l’entrega	al	seu	
domicili de les compres que pel seu volum o pes 
no poden ser transportades per ells mateixos, 
i les comandes de farmàcies de persones que 
no tenen possibilitat d’anar-hi personalment 
per causa de la seva malaltia o no poden 
carregar el pes, etc. Aquest servei l’ofereixen els 
establiments adherits a l’entitat “Cornellà Compra 
a Casa” als seus clients de forma gratuïta.

Altres serveis
Pregunta a la Fundació pels serveis d’àpats 
a domicili, serveis d’atenció domiciliària, 
centre de dia, residència per a gent 
gran o d’atenció a persones cuidadores 
de familiars amb dependència.

Com accedir-hi?
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Com es sol·liCitA? Requisits Cost

soRtiR De CAsA, 
PujAR i bAixAR 

esCAles

Petició directa  
a la Fundació

Avaluació sense cost 
de l’accessibilitat a 
l’habitatge i adaptació 
de l’usuari

De dilluns a divendres. 

Mensual: 190,04 €

Servei ocasional: 29,56 €

tRAnsPoRtAR 
lA ComPRA

Als establiments 
adherits al “Cornellà 
Compra a Casa” i als 
Mercats Municipals

Realitzar la compra 
als establiments

Sense cost per  
al	beneficiari
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Com es sol·liCitA? Requisits Cost

Ajudes
Personals

 93 375 16 93

Amb el suport de:


