
MOLT MÉS QUE UNA RESI DÈNCIA  

La Fundació  també aten a les persones que viuen a casa seva i a les 

persones que els cuiden.  

Espai Memòria 

Per donar atenció diurna i estimlular  gent gran.                                  

Tallers i activitats i sortides 

Atenció domiciliària 

Per atendre les persones que  viuen a la seva llar i necessiten     

suport per les activitats bàsiques de la vida  diària. 

Àpats a domicili 

Menús equilibrats, saludables i adaptats a qualsevol tipus de dieta. 

Menjador 

Obrim el nostre menjador per a persones de l’entorn que volen    

menjar en companyia. 

Ajudes Personals 

Ajudem a les persones amb problemes de mobilitat a sortir de casa 

seva. A Cornellà també oferim el servei d’entrega de comandes dels 

mercats i de les farmàcies. 

Cuidadors 

Formem i donem suport als cuidadors no professionals.  Tallers,  

conferències i grups de suport emocional oberts a la població. 

Amb el suport de: 

Cuidadores   
i cuidadors  
a domicili  



Quan les famílies es plantegen tenir una persona cuidadora a domicili per atendre un     

familiar  sorgeixen moltes preguntes. A la Fundació us ajudarem en tot, i si decidiu que 

la vostra opció és contractar una persona cuidadora, us acompanyem i facilitem tot el 

procés. Amb la tranquil·litat, la seguretat i comoditat que tot estarà ben fet. 

Oferim assessorament legal i accés a totes 

les activitats de la Fundació de suport a les 

famílies . 

I les persones cuidadores podran formar-se 

per millorar la qualitat de la seva feina. 

 

Les persones treballadores tenen dret a 

unes condicions laborals justes i que li   

siguin  respectats els seus drets, horaris, 

descansos i vacances. Us ajudem a       

determinar quines són  les condicions 

més adequades a cada cas. 

 

TRUCA’NS  
Explica’ns en què necessites ajuda  

 

AJUDEM A FER UNA OFERTA 
Definim conjuntament les solucions i plantegem  

quines són les millors opcions per la vostra situació i 

l’oferta laboral més adequada . 

 

PRESENTEM CANDIDATS 
Seleccionem les persones que s'ajusten a la vostra 

necessitat. Les podreu entrevistar i decidir quina 

serà la persona a contractar. 

 
ENS ENCARREGUEM DELS TRÀMITS 
Sense preocupacions per a vosaltres.  Farem totes 

les gestions, des del primer fins a l’últim dia.  
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És la forma de contractar amb les condicions més justes a les persones que ens     

ajuden en la tasca de tenir cura d’un familiar al seu domicili. Sovint aquesta tasca  s’ha 

de fer en jornades molt llargues, nits, festius o caps de setmana. Fins i tot pot implicar 

que la persona contractada hagi de conviure al mateix domicili 

Cal ser “AMICS DE LA FUNDACIÓ” per gaudir    

d’aquesta mediació laboral i l’acompanyament  en 

tota la gestió.  

També accedireu a la resta d’avantatges de la     

Fundació per a les famílies cuidadores. 

Gràcies  al suport de l’Ajuntament de Cornellà, si la 

persona que ha de ser atesa viu a Cornellà, les     

aportacions dels AMICS DE LA FUNDACIÓ són      

pràcticament testimonials.  

La persona atesa o la seva família han de contractar 

a la persona treballadora, pagar-ne el salari pactat i 

la seguretat social. 

Si és necessari, la família també ha d’assumir la 

manutenció i l'allotjament de la persona treballadora. 

La normativa vigent estableix quines són les quotes 

a pagar per la seguretat social i, en alguns casos,  

estableix bonificacions. 

La Fundació us mantindrà sempre informats i       

s’encarregarà que sempre compliu amb la normativa 

vigent. 

Ens encarreguem de tots els 

tràmits, de la  selecció de les  

persones cuidadores i la gestió 

administrativa i laboral que      

necessitieu 


