ALTRES RECURSOS

A Calaf pots participar d'entitats i equipaments que ofereixen
activitats i recursos per la gent gran

Esplai de la Gent Gran Casa Bertran
Passeig Sta. Calamanda, 6 · Tel. 938698524

Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 15 a 19h
(festius matí tancat, tarda obert)

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer
Ctra. Llarga s/n · Tel. 938680863
Horari de 9 a 19h

Associació ARCA de Calaf

Tel. 938680334 · cantosaletg@gmail.com

decideixo
viure
a
casa

be

Àrea Social
Telèfon 93 869 85 12, extensió 6

Àrea Social

Volem apropar-nos a les persones majors de 70 anys que viuen
soles a casa, per conèixer quines són les seves necessitats i inquietuts i apropar els serveis que des de l'ajuntament i en concret dins
l'Àrea Social, s'ofereixen per ajudar-los a viure amb un major nivell
d'autonomia.

Teleassistència
SERVEIS D'ATENCIÓ

Equips bàsics d’atenció social

Equip multidisciplinari integrat pel personal professional necessari pel
compliment de les següents funcions: Avaluen les situacions de necessitat, faciliten informació sobre els recursos socials i les prestacions
disponibles, assessoren i orienten en relació als problemes que afecten
les persones i llurs famílies i promouen la superació de les diﬁcultats que
puguin tenir com també orienten i gestionen l'accès a recursos socials i
prestacions.

Servei d’Atenció domiciliària

Servei adreçat a totes aquelles persones que per raons derivades de
l’edat, la malaltia, la discapacitat, i vinculades a la manca o pèrdua
d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial per desestructuració
familiar o per mancances diverses, necessiten l’atenció d’una altra
persona per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

El servei de teleassistència és una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària, les 24 hores del dia i 365 dies a l'any, que garanteix la seguretat i
dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en
situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència i, a
més, per a detectar situacions d'emergència i donar resposta immediata
a aquestes.

CAP
Centre d'Atenció Primària

L'equip professional del CAP assessoren i orienten del teixit i recursos
socials i comunitaris que poden ajudar a millorar la salut a les persones
grans. A més, també fan acompanyaments clínics en els casos de
malalties.

