Salut i Benestar - Altres recursos

Centre de Disminuïts Físics del Bages
El Centre de disminuïts físics del Bages és un centre per a personesque
presentin mancances físiques que requereixin cures i atencions deforma
continuada, així com teràpia rehabilitadora de manteniment. Lafunció bàsica
del centre és la de substituir la llar de manerapermanent o temporal, a les
persones que voluntàriament i lliuramenthan decidit ingressar-hi,
principalment pel que fa a les funcionsd’allotjament i manutenció, amb un
recolzament sanitari i de suport enles activitats quotidianes, que cobreixi les
necessitats bàsiquesd’atenció i control, i afavoreixi la recuperació o el
manteniment delmàxim grau d’autonomia personal i social. Aquest centre és
concertatper l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Els serveis que ofereixen són:
- Allotjament
- Pensió completa
- Atenció sanitària
- Atenció psicològica
- Fisioteràpia
- Suport de personal especialitzat
- Suport social
- Dinamització sociocultural
- Rentat de la roba
A més a més, existeixen els següents serveis opcionals:
- Metge privat
- Perruqueria i/o barberia
- Podologia
- Telèfon
No és inclòs en el preu de la residència tot el material que l’usuari necessiti
per al seu ús personal.

Dades de contacte
Adreça:
Carrer Caputxins, 26

Barri:
Escodines

Telèfon:
938 744 490
Espai Web :
http://www.althaia.cat
Correu electrònic :

althaia@althaia.cat
Horari d'atenció al públic :
Obert contínuament
Horari de visites per familiars: a partir de les 11h.

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Fundació Althaia
Adreça:
Carrer Dr. Joan Soler, 1-3
Manresa
Telèfon:
938 742 112
Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Més informació :
http://www.althaia.cat
Correu electrònic :
althaia@althaia.cat

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal
Districte:
Ciutat
Col·lectiu destinatari:
Persones discapacitades
Requisits:
- Tenir una edat compresa entre 18 i 65 anys i s’ingressaran a proposta
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
-Prèviament a l’ingrés, el coordinador/a del centre, juntament amb
elservei de psicologia, valorarà la idoneïtat del futur resident per

alrecurs que se li proposa
- Haurà de portar certificat mèdic del seu estat físic i psíquic
- Tenir el grau de disminució de gran discapacitat.
- La sol·licitud cal adreçar-se al Treballador/a Social de referència

Preu:
A consultar

