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Amb el suport de:
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Introducció a la Llei de Dependència

� Tipus de Grau

- Grau 1

Dependència moderada

Ajuda AVD almenys una 

vegada al dia.

Ajuda AVD  però no 
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- Grau 2

Dependència severa

- Grau 3

Gran dependència

Ajuda AVD  però no 

requereix presència 

permanent.

Ajuda AVD per la pèrdua 

total d’autonomia.



Introducció a la Llei de Dependència

- Prestació Econòmica per cuidador no

Professional.

Què inclou?

� Situació personal 

(grau , renda i 

patrimoni).
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- Servei d’Atenció Domiciliaria.

- Serveis per atenció a les persones : Centre de

Dia, Residencia, Centre Ocupacional.

- Prest. econòmiques vinculades al servei.

patrimoni).

� Entorn familiar.

� Disponibilitat.



El Servei d’Atenció a Domicili

� Què és?

Accions que es realitzen a la llar que proporcionen atencions personals,

ajuda a la llar i suport social.

� Què promou?

4

� Què promou?

Qualitat de vida, potenciar autonomia, condicions adients.

� Quines són les seves funcions?

Atenció personal, ajuda a la llar, suport social i familiar, relació amb

l’entorn.



El Servei d’Atenció a Domicili

OBJECTIUS
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- Assistència

- Prevenció

- Educació

Qualitat de Vida 

al Domicili

Atendre al 

domicili



La Figura del Treballador/a Familiar

Comunicació Hàbit d’Aliment

Coordinació amb Serveis Socials 

i Salut

Control d’Habits
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i Salut

Identififica necessitats socials i 

familiars

Planificar menús

Seguiment de casos Subministrament  i reposició 

d’aliments



Higiene Personal i la Llar Gestionar doc./manteniment

Higiene, roba, calçat Resoldre dubtes admin.

Netejar i ordenar Informar recursos socials

La Figura del Treballador/a Familiar
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Atén Necessitats Integració Social

Afectives, socials i físiques Medi social

Prevenció i Benestar Social Canalitzar informació



Altres Serveis i/o Prestacions

• Estada: 1 a 3 mesos.

• Es gestiona des del CAP.

• Destinat: malalties cròniques,

discapacitat...

� Estada: máx. 2 mesos/any.

� Es gestiona des de Serveis Socials

Bàsics.

SocioSanitari Servei de Respir
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discapacitat...

• Objectiu: potenciar la seva

autonomia, pal·liar les seves

limitacions o sofriments i facilitar

la seva reinserció social.

� Destinat: gent gran /discapacitat.

� Objectiu: millorar la qualitat de vida

dels cuidadors, temps de descans i

resposta a determinades situacions

familiars.



Altres Serveis i/o Prestacions

� Adquirir coneixements pràctics.

� Eines per millorar la comunicació.

� Ajudar a resoldre problemes

• Centres Ocupacionals.

• Serveis Lúdics.

• Hospitals de Dia.

Formació Serveis Específics
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� Ajudar a resoldre problemes

concrets i situacions difícils.

� Conèixer els recursos.

� Crear un espai de reflexió i, si 

escau, d'ajuda mútua.

• Hospitals de Dia.

• Centre Alois.

• Espai Memòria.


