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Entitat gestora de la residència i centre de dia

CENTRE RIUDEPERES
Denominació i titularitat

Objectius generals

El Centre Riudeperes és un servei i establiment de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, gestionat i administrat per
l’Associació Sant Tomàs.

*Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i
adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent
les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques.

Personal
Directora tècnica
Pedagoga
Psicòloga
Responsable higienicosanitària
Treballadora social
Fisioterapeuta

*Proporcionar una bona qualitat de vida als resi-

Coordinadors de torn

dents i atendre totes les seves necessitats
individualitzades de la persona, tenint cura

Auxiliars tècnics educatius i infermeres

dels tractaments corresponents.

Metge neuròleg

Metge psiquiatre
Metge de família

*Afavorir el manteniment o la recuperació del
màxim grau d’autonomia personal i social.

El Centre Riudeperes disposa de dos serveis: el servei d’acolliment residencial i el servei d’acolliment
diürn (centre d’atenció especialitzada), ambdós destinats a persones amb discapacitat intellectual que
requereixen suport generalitzat i que poden presentar problemes de salut i/o de salut mental afegits.

*Procurar una bona interacció amb l’entorn, potenciar la inclusió social i l’exercici dels drets
de ciutadania dels usuaris del servei.

*Proporcionar suport a les famílies o tutors en
relació a la persona atesa en el servei residencial o de dia.

Odontòleg
Podòloga
Capacitat
La capacitat del servei d’acolliment residencial és de
56 places, i la del servei d’acolliment diürn és de 8
places.
Horari
L’horari del servei d’acolliment residencial és de 24
hores diàries, permanent els 365 dies l’any. L’horari
del servei d’acolliment diürn és de dilluns a divendres,
8h diàries.

