CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL

Interessats:

Centre per l’Autonomia Personal
Adreça: c/Pau Casals, 14, Baixos, Tremp. 25620

TRUCA
’N
Dem n S!
a
cita pra
èvia.

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 13h.

Cal concertar cita prèvia per assessorament.

Per telèfon: 973 651 282
Per correu electrònic: centreautonomia@pallarsjussa.cat

Impulsa:

Amb el suport:

Millorem el teu
dia a dia.

CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL
El Centre per a l’autonomia personal es defineix com un centre que ofereix un
servei d'informació i orientació en aspectes relacionats amb la promoció de
l'autonomia personal en les activitats de la vida diària i la relació amb l'entorn.
1. Area d’informació, assessorament i formació.
2. Àrea de prestacions tècniques i tecnològiques.
3. Àrea de suport i coordinació.
4. Àrea de difusió i sensibilització.
5. Àrea de recerca, innovació i desenvolupament.

Alguns dels serveis que oferim gratuïtament:

bANC DE PRODUCTES DE sUPORT DEL PALLARS jussà (baps)
El Banc de Productes de Suport del Pallars Jussà (BAPS) és un servei d’àmbit comarcal que proporciona GRATUÏTAMENT a préstec productes de suport i
ajudes tècniques domiciliàries amb l’objectiu de millorar l’autonomia de les
persones amb discapacitat i/o dependència residents a la comarca o bé facilitar
la tasca del seu cuidador/a i/o familiars.
Els productes de suport són aquells elements que permeten a les persones amb
discapacitat i/ o dependència temporal o permanent dur a terme les ABVD (activitats bàsiques de la vida diària).

Informació i assessorament tècnic en adaptacions a domicili
i accessibilitat.

Els productes de suport es classiﬁquen segons el seu ús en:

Préstec de material ortopèdic i ajuts tècnics de forma temporal

• Transferències: grua, arnès, discs giratoris, entre d’altres.

Suport tecnològic

• Canvis posturals: llits articulats, baranes, matalàs antiescares, coixins, etc.
• Higiene personal: alça de wàter, cadira de dutxa, entre d’altres.
• Mobilitat: cadira de rodes, crosses, caminadors, entre d’altres.

Servei de transport excepcional, sempre que es cregui oportú
Servei tècnic de supervisió i manteniment del material.
Adquisició, cessió i gestió de material d’ortopèdia de particulars,
empreses i institucions.
Sensibilització i divulgació de la promoció de l’autonomia personal,
donant a conèixer els diferents serveis i les ajudes de les xarxes
d’atenció al territori.

millorEM l’autonomia de les persones amb discapacitat i/o dependència I DONEM SUPORT AL seu cuidador/a i als professionals

