SERVEIS COMUNITARIS
L’àrea dels Serveis Comunitaris engloba els
serveis d’atenció a la persona adulta i altres
serveis de caràcter transversal que atenen tant
als alumnes de l’escola com als usuaris adults
dels serveis d’atenció diürna i residencial.

ON ESTEM?
Centre Ocupacional
d’Integració social Badalona
C. Marquès de Montroig, 58 entresòl
08912 Badalona
Telf: 93 460 56 00
badalona@aspace.cat

Serveis
especialitzats

Centre de Teràpia
Ocupacional Poblenou

Serveis d’Atenció Diürna
i ocupacionals
Servei d’Acolliment
Residencial

C. Bilbao, 95-97
08005 Barcelona
Telf: 93 307 53 25
poblenou@aspace.cat

Serveis de
caràcter transversal
Servei de Lleure i Respir
Servei d’Esports

Model de treball amb
persones adultes
1.

Posem èmfasi en aquells factors que permeten la
participació de la persona en el seu entorn, la integren
i promouen la seva autonomia.

2.

Intervenció i incidència en l'àmbit psicosocial com una
de les vies més efectives que incideixen en el benestar
i desenvolupament de la persona adulta.

3.

Enfocament i abordatge global de la persona,
potenciant i mantenint totes les àrees del seu
desenvolupament (model bio-psico-social).

4.

Enton càlid, proper, estimulant, flexible, rehabilitador
i terapèutic.

Residència Aspace Montjuïc
Centre de Dia i Ocupacional Montjuïc
Servei de Lleure i respir
Servei d’Esports
C. Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelon
Telf: 93 200 25 34
residencia@aspace.cat
cdo@aspace.cat
lleure@aspace.cat
esports@aspace.cat

Serveis
Comunitaris
www.aspace.cat
C. Tres Pins, 29 (Parc de Montjuïc) 08038 Barcelona
Tel. 93 200 25 34 / aspace@aspace.cat

Serveis especialitzats

Serveis de caràcter transversal

Serveis d’atenció diürna i ocupacional

Servei de Lleure i Respir

La Fundació Aspace Catalunya és titular i gestiona
3 Serveis d’Atenció diürna Ocupacional.

119
51

places

persones
ateses

Centre Ocupacional
d'integració social
Badalona

STO 10 - STOA 39
SOI 2

40
places

28
places

Centre de Teràpia
Ocupacional Poblenou

Serveis opcionals

Centre de Dia
i Ocupacional
Montjuïc

Són aquells que tria la persona usuària lliure i voluntàriament. Aquestes
activitats complementen el Programa General de Rehabilitació, però en
cap cas substitueixen les activitats de teràpia ocupacional i Ajustament
social i personal.

STO 2 - STOA 38

STO 2 - STOA 26

Els Serveis de Teràpia Ocupacional d’Aspace són serveis concertats
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat
de Catalunya, per a persones amb paràlisi cerebral i patologies del
desenvolupament neurològic, que tenen per objectiu atendre les
necessitats de la població mitjançant una atenció diürna de tipus
rehabilitador.
Aquests són l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració
de les persones adultes amb discapacitat que no poden incorporar-se al
sistema de treball ordinari ni protegit, per no poder assolir un nivell de
productivitat suficient.

Serveis bàsics
• Ocupació Terapèutica: Inclou activitats orientades a assolir
habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i
entorn laboral.
• Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades
amb l’habilitació personal, promoció de la seva autonomia i la
millora de la relació amb l’entorn.

Horaris:
L’atenció en els centres ocupacionals és de 9 a 17 hores, de dilluns a
divendres. Les vacances anuals són durant el mes d’agost i a més, es
disposa de dies de vacances per Nadal i Setmana Santa.

Programació:
La programació general de les activitats del Centre s’elabora anualment
per l’Equip de Professionals del mateix i la seva Direcció Tècnica.
Treballem amb Programes Individuals de Treball i Rehabilitació de la
persona que poden desenvolupar-se en un marc de treball comunitari.
La relació entre les persones usuàries i el centre és assistencial i
terapèutica.

Les activitats que s’ofereixen són:

• Activitat Aquàtica
• Activitat Esportiva
• Musicoteràpia
• Teràpia assisitida
amb gossos

• Estimulació
multisensorial
• Activitats de relació amb la
comunitat i Inter centres/
Sortides i excursions.

Les persones usuàries
Els serveis de teràpia ocupacional d’Aspace (STO) van adreçats a
persones majors de 18 anys que han acabat el període de formació
escolar, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i amb una
valoració de STO/STOA (amb auxiliar) feta pels equips de valoració de
l’EVO laboral (Equips de Valoració i Orientació Laboral) de la Generalitat
de Catalunya.

Serveis especialitzats

És un servei de caràcter comunitari, que té com objectiu oferir un
recurs a persones amb discapacitat en matèria de lleure, i donar
suport a les seves famílies per tal d’evitar o atenuar situacions de
càrrega i estrès familiar.

Servei d’Acolliment Residencial

Els serveis que ofereix són:

45

places

Residència Aspace
Montjuïc

El Servei d’acolliment residencial Aspace Montjuïc és un servei de
caràcter permanent substitutori de la llar, i d’assistència integral a les
activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb paràlisi cerebral
que requereixen suport generalitzat i que tenen problemes de salut,
Concertat pel Consorsi de Serveis Socials de Barcelona.

Serveis
D’acord al Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment
residencial per a persones amb discapacitat i la Cartera de Serveis
Socials, els serveis bàsics i opcionals són els següents:

Serveis bàsics:
Atenció continuada les 24 hores al dia, 365 dies de l’any.

• Allotjament
• Acolliment i convivència
• Manutenció

Segons el perfil de l’usuari també es podran atendre persones valorades
com a CAE (Centre Atenció Especialitzada), degudament informada
l’administració competent i d’acord als requisits d’admissió aprovats en
el Reglament de Règim Interior de Centre.

• Atenció i cura personal

Personal del Centre

• Foment oci i temps lliure

La plantilla del centre està formada per professionals de l’àmbit
ocupacional, psicopedagògic, l’àmbit social, comunitari i de salut.
El personal de l’àmbit de la salut que intervé en els centres forma part
dels serveis d’Atenció ambulatòria especialitzada i de rehabilitació que
l’entitat té concertats amb el CatSalut.
Tots ells formen part de l’equip d’intervenció multidisciplinari que atén
als usuaris dels centre.

• Atenció a la salut i seguretat personal
• Foment hàbits autonomia personal
• Convivència i foment hàbits socials i relacions
• Atenció conductual

• Casal d’estiu per a infants.
• Grups d’Oci Inclusiu: Activitats normalitzades en cap
de setmana en un entorn comunitari per a persones
adultes.
• Programa de vacances d’estiu: colònies per a
persones majors de 18 anys.
• Programa Respir: Estades de cap de setmana per
a adults amb l’objectiu de reduir l’estrès familiar i
promocionar la socialització de la persona amb
discapacitat fora de l’entorn familiar.
• Promoció del Voluntariat.

Servei d’Esports
L’objectiu principal del projecte esportiu és fer possible que qualsevol
persona atesa en els nostres centres gaudeixi dels beneficis físics,
psíquics i socials que li reporta l’activitat física, millorant així la seva
qualitat de vida.
Es treballa de manera interdisciplinària amb els professionals que
formen part del procés educatiu i rehabilitador (auxiliars, monitors,
mestres, fisioterapeutes, logopedes, psicòlegs, treballadors socials
etc.) perquè els beneficis que ens aporta la pràctica esportiva
potenciïn al màxim les capacitats de la persona.
Oferim:

Serveis opcionals:

• Activitat aquàtica.

Serveis que ofereix l’entitat i que la persona usuària o la seva família,
pot optar voluntàriament perquè li siguin facilitats o no.

• Iniciació esportiva: Boccia, eslàlom, atletisme i futbol.

• Acompanyaments a gestions personals i el transport.
• Activitat aquàtica
• Servei de Lleure
• Hosteleria-Menú acompanyant

• Esport per Tothom: Pràctica esportiva basada en el joc
per a qualsevol persona atesa en els nostres centres.
• Investigació esportiva: Creació de noves
metodologies i material esportiu per optimitzar la
pràctica esportiva, adaptats a les necessitats de cada
participant.

