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SERVEIS D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Els serveis residencials i/o d'habitatge estan destinats a atendre a persones
adultes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental de forma temporal o
permanent, com una alternativa a la llar familiar. Es tracta de serveis que resten
oberts durant tot l'any on es proporciona a la persona un conjunt de suports
específics per fomentar la seva autonomia personal, l’autodeterminació i la seva
inclusió a la comunitat.
Es duen a terme tasques d'allotjament, acolliment i convivència, manutenció,
atenció personal, higiene personal, relacions interpersonals i integració social,
hàbits d'autonomia, descans i lleure. Tots els usuaris/es d'aquest servei gaudeixen
de les activitats del servei d'atenció diürna de l'entitat.

UNITAT RESIDENCIAL: “EL XALET”
La unitat de convivència està ubicada en el
mateix complex que la Residència. Està destinada
a persones amb discapacitat intel·lectual que
presenten trastorns de conducta greus associats a
la mateixa discapacitat o bé com a
conseqüència d'una malaltia mental.

RESIDÈNCIA “LES ACÀCIES”
La Residència està ubicada al Far d'Empordà i es
defineix com un servei d'acolliment residencial
de caràcter temporal o permanent, obert 24
hores i 365 dies de l'any.
Està adreçat a persones que presenten
discapacitat intel·lectual greu i que, a causa del
seu alt grau d'afectació, necessiten assistència
d'una forma bàsica i continuada.
L’objectiu d’aquest servei és facilitar un entorn substitutiu de la llar i potenciar el
desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques de la vida diària (AVD) i
instrumentals (AIVD).
Fundació Privada Altem - C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal CP 17600 FIGUERES (Girona)
Tel. 972 52 54 16 - info@fundacioaltem.org - www.fundacioaltem.org

LLARS - RESIDÈNCIA
És un servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o
permanent que té una funció substitutòria de la llar, adequat per
acollir a persones amb discapacitat intel·lectual amb diferents
necessitats de suport.
El servei de Llar residència disposa de cinc habitatges al centre de
la ciutat de Figueres, que es caracteritzen per la seva plena
integració a la comunitat i el seu funcionament normalitzador.
Cadascuna d’aquestes llars té un perfil diferent, oferint suports
específics ajustats a les necessitats de les persones usuàries que hi
viuen.
L’objectiu és afavorir i potenciar les habilitats d’autonomia
personal, de la llar, oci, lleure i la vida comunitària de les persones
usuàries.
Les funcions bàsiques són: allotjament, acolliment i convivència,
manutenció, cura personal, atenció a la salut i seguretat personal,
foment dels hàbits d'autonomia personal, convivència, foment de
les relacions interpersonals i socials, de l'oci i del lleure,
assessorament i supervisió i atenció conductual.

SERVEI DE SUPORT A LA PRÒPIA LLAR
És un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport que viuen
soles, en parella o bé amb altres persones.
L'objectiu és contribuir a millorar el desenvolupament de la
persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en
la comunitat, possibilitant la seva autonomia i fomentar així
l'autonomia a models de vida independent i normalitzats.
Les funcions són donar suport a la persona per planificar i
gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i
financers, la seva salut i la utilització dels recursos de la
comunitat entre d'altres.
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SERVEI DE RESPIR
És un servei dirigit a les famílies en el qual s'ofereix estada temporal
en règim residencial al familiar, amb l'objectiu de millorar la
qualitat de vida dels pares/tutors, proporcionant-los un descans i
reduir la càrrega familiar.
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La integració també depèn de tu!

