Objectius

SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA (SAD)

Millorar la qualitat de vida de
les famílies que tenen a càrrec
seu persones amb discapacitat
intel•lectual, per oferir-los
l’oportunitat de descansar en la
seva tasca com a cuidadors.

Per a persones amb discapacitat intel•lectual

Mantenir o incrementar
l’autonomia individual de la
persona amb discapacitat
intel•lectual. Ajudar a adquirir
i/o recuperar hàbits domèstics i
personals que facilitin a la
persona mantenir un grau
d’autonomia suficient: higiene
personal, mobilitat o control de
medicació entre d’altres.
Aconseguir canvis de conducta
de la persona atesa, que
serveixin per millorar-ne la
qualitat de vida.
Prevenir situacions de
deteriorament i/o disminució de
qualitat de vida de la persona a
la seva llar.
Contacte

Servei d’Atenció Domiciliària 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’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA (SAD)

Com es fa el tràmit?
La família pot formalitzar la seva sol•licitud per vies diferents:

Q uè és?
El Servei d’Atenció Domiciliària és
un conjunt de tasques que ofereix
el Consell Comarcal d’Osona amb
la col·laboració dels Ajuntaments.
És gestionat per Sant Tomàs a
través del seu equip de
professionals, que porten a terme
programes individualitzats de
caràcter preventiu, rehabilitador i
educatiu, a la llar de persones
amb discapacitat intel·lectual que
tinguin:
Certificat administratiu de
discapacitat amb un percentatge
igual o superior al 33% de
discapacitat intel•lectual.
Certificat administratiu en què
consti el reconeixement de la
llei de la dependència d’un grau
de 2 i 3.

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’Atenció Domiciliària 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.

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.

