SERVEI D’ACOLLIMENT
TEMPORAL
EN FAMÍLIES

Objectius
Millorar la qualitat de vida de
les famílies amb alguna
persona amb discapacitat
intel•lectual a càrrec seu, per
oferir-los l’oportunitat de
descansar de la funció
cuidadora.

Per a persones amb discapacitat intel•lectual

Contacte

Servei d’Acolliment Temporal de
l’Associació Sant Tomàs
C/ Sot dels Pradals, 7 , 08500 Vic
Tel.: 93 885 44 82
serveirespir@santtomas.cat
www.santtomas.cat

SERVEI
D’ACOLLIMENT
TEMPORAL EN
FAMÍLIES
Q uè és?
El Servei d’Acolliment Temporal
és un servei que possibilita
l’estada d’una persona amb
discapacitat intel•lectual,
durant un període de temps
acordat, en una família
acollidora, per tal que els seus
familiars puguin gaudir de dies
de descans.
Se’n poden beneficiar les
persones amb un percentatge
igual o superior al 33% de
discapacitat intel•lectual.
Les famílies que s’ofereixen a
acollir aquestes persones amb
discapacitat intel•lectual reben
orientació, seguiment i suport
durant tot el temps que les
tenen a càrrec seu. Durant
l’acolliment, tenen a la seva
disposició una persona de
guàrdia responsable del servei,
permanentment localitzable per
a imprevistos.

Com es fa el tràmit?
Pas 1. La família pot formalitzar la sol•licitud per vies diferents:
Àrees bàsiques i serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments.
Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, en els casos dels
ciutadans empadronats en aquesta ciutat.
El servei d’Acolliment Temporal de l’Associació Sant Tomàs.
El treballador/a social del mateix servei on és atès el familiar, en els casos de
famílies vinculades a Sant Tomàs.
Pas 2. Es fa una entrevista a la família sol•licitant per concretar les dates i els punts
a tenir en compte en l’acolliment.
Pas 3. Es valora el perfil de la família acollidora que s’adeqüi més a les
característiques personals i familiars, i a les necessitats de l’usuari.
Pas 4. Un cop seleccionada la família acollidora, es presenta a la família que
sol•licita l’acolliment, per informar-les del funcionament del servei i formalitzar el
contracte.

Altres serveis de Sant Tomàs per a les
famílies cuidadores
Suport puntual en cangurs o acompanyaments.
Acolliments Temporals i Servei d’Atenció a Domicili
privats, en cas de no complir els requisits establerts per
les entitats que subvencionen els programes.
Vetlles hospitalàries.

