SERVEIS
D’HABITATGE

Acompanyem les persones en la
realització dels seus desitjos i il·lusions
per una vida independent

Serveis d’Habitatge
GRUP ALBA

Des del Grup Alba treballem pel dret a l'habitatge de totes les persones, tal i com s'estableix a l'article 19 de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat que defensa el dret a viure de
forma independent i a ser inclòs en la comunitat.
Des de l'Àrea d'Habitatge advoquem per un model centrat en la persona, la qual ha de poder escollir
on vol viure i amb qui, i tenir accés a un habitatge digne amb el suport que necessiti per a la seva autonomia.

Serveis que oferim:
Llars - Residència

Serveis d’Acompanyament a
la Vida Independent (SAVI)

Serveis Atenció Domiciliària (SAD)

Respirs

Pisos Grup Alba

Programes de Conciliació
Familiar

habitatge

Llars - Residència
Què són?
Les Llars-Residència s'adrecen a persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten diferents tipus
de suport per desenvolupar una vida autònoma tant en la pròpia llar com en la comunitat.
En aquests espais realitzem una atenció de 17 h a 9 h els 365 dies/any i durant 24 h els caps de setmana
o festius. A més, oferim un tracte de confiança, proper i familiar, tant a les persones ateses com a les seves
famílies.
100%
Ocupat

Llar Residència
Alba
13 Places

100%
Ocupat

Llar Residència
Aleix
40 Places

Com hi puc accedir? Tens 2 vies:
Públic:
· Es necessita plaça.

· S’ha de sol·licitar plaça al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
· Copagament:
· Una part finançada per l’Administració.
· L’altra part l’aporta la persona segons
la seva capacitat econòmica.
· Es garanteix el 60% de l’IRSC com a diners
de butxaca (398,39€). Si els ingressos són
inferiors, el cost de la plaça és de 0€.
· Consulta’ns quin seria el teu copagament
aproximat

Privat:
· S’ha de sol·licitar una entrevista amb l’Anna
Martí, treballadora social d’habitatge.
· S’ha de valorar el nivell de suport que requereix la persona. Es calcularà el cost mensual
segons el suport necessari.

Llar Residència
Mestre Martí
8 Places

Futura Llar
Residència
Sant Martí
24 Places

Serveis:
· Allotjament.
· Acolliment i convivència.
· Manutenció.
· Atenció i cura personal.
· Suport a la salut i seguretat personal a la llar.
· Foment dels hàbits d'autonomia personal.
· Convivència i foment de les relacions
interpersonals i socials.
· Foment de l'oci i el lleure.
· Assessorament i supervisió.
· Atenció conductual.
· Vetllem per la implicació de la família.

habitatge

Serveis Atenció
Domiciliària (SAD)
Què és?
És un servei per a persones o famílies que necessiten una ajuda puntual o continuada per realitzar les
tasques de la vida diària i que volen continuar vivint a casa seva.

Qui el pot demanar?

Equip professional:

· Persones amb discapacitat o situació de
dependència.

· Auxiliars de clínica.

· Infants i joves amb necessitats de suport.

· Psicòlegs/logues.

· Famílies amb problemàtiques especials.
· Persones grans.

· Treballadors/es familiars.
· Treballadors/es socials.

Serveis:
Com hi puc accedir? Tens 2 vies:
Públic:
· A nivell públic es sol·licita als Serveis
Socials del Consell Comarcal de l'Urgell.

Privat:
· S’ha de sol·licitar una entrevista amb l’Anna
Martí, treballadora social d’habitatge.
· S’ha de valorar el nivell de suport que requereix la persona. Es calcularà el cost mensual
segons el suport necessari.

· Higiene personal.
· Acompanyaments mèdics i de salut.
· Mobilitzacions.
· Suport i acompanyament en gestions i
encàrrecs diaris.
· Suport en les tasques de la llar.
· Menjar a domicili i seguiment alimentació
saludable.
· Atenció psicològica.
· Teleassistència.
· Servei de neteja del domicili.
· Servei de bugaderia.
· Servei de jardineria.
· Manteniment i reparacions.

Preus del Servei d’Atenció Domiciliària
Atenció a la persona
Neteja de la llar
Bugaderia
Menjar a domicili
Quilometratge

12,50€/hora // 14,5€/hora festius i diumenges
11,59€/hora
1,19€/quilo roba
5€ menú sense transport // 6€ menú amb transport
0,23€/km (excepte Tàrrega)
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Serveis d’Acompanyament
a la Vida Independent (SAVI)
Què és?
És un programa adreçat a persones que necessiten diferents tipus de suport per desenvolupar una vida
autònoma tant en la pròpia llar com en la comunitat.

Qui el pot demanar?
· Persones entre 18 i 65 anys.

· Amb discapacitat intel·lectual (+33%) o amb
malaltia mental.
· Que visquin en pisos o vulguin viure soles, en
parella o amb altres persones i que necessitin
de suport.

Com hi puc accedir? Tens 2 vies:
Públic:

· Comprèn un suport de 6 a 10 h. a la setmana
segons les necessitats de la persona.

Privat:

· S’ha de sol·licitar una entrevista amb l’Anna
Martí, treballadora social d’habitatge.
· S’ha de valorar el nivell de suport que requereix la persona. Es calcularà el cost mensual
segons el suport necessari.

Aspectes que es treballen:
A la llar:

· Organització d’àpats: menús i compres.

· Reparacions i altres: identificació i solucions
(contacte amb professionals, pressupostos...).
· Neteja de la llar: planificació.

· Gestions diverses: control de rebuts, pagaments
diversos, relacions amb la comunitat de veïns,etc.

A nivell personal:
· Higiene personal.

· Desenvolupament i/o manteniment de capacitats
cognitives.
· Relacions interpersonals.

A nivell de la comunitat:

· Ús de serveis i recursos dins la comunitat.
· Participació en activitats de caire lúdic.
· Vinculació amb entitats i/o associacions.

Suport a l’autonomia a la llar
Salut Mental Catalunya a través de la Diputació de Lleida
també ofereix suport a les persones amb diagnòstic de
problemàtica en salut mental que conviuen amb els seus
familiars o bé familiars que tenen a càrrec una persona amb
diagnòstic de problemàtica en salut mental. Informa-te'n.
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Programes de
Conciliació Familiar
RESPIRS

SERVEI PERSONAL DE SUPORT

Què és?

Què és?

Respir és un suport puntual dirigit a familiars que
conviuen amb persones amb discapacitat
intel·lectual o del desenvolupament per facilitar
temps de descans o de conciliació als familiars,
així com atendre situacions puntuals d'urgència.

És un suport puntual d’acompanyament a la
persona amb discapacitat oferint descans als
familiars durant un període de temps prèviament
establert.

Consisteix en una estada puntual amb pernoctació per un període mínim de 24 h en un recurs
residencial i d’atenció diürna especialitzat.

Les famílies podran sol·licitar el servei d’un
màxim de 200 h anuals.

Com hi puc accedir?

Com hi puc accedir?

S'ha de sol·licitar a l’Anna Martí, treballadora
social d'habitage, durant el mes anterior a la data
per a la qual es demana el servei, exceptuant els
casos d’urgència, que es tramitaran quan es
produeixin.

S’ha de demanar a la treballadora social de
referència abans del dia 18 del mes anterior a la
realització del servei.

Quin cost té?
Està cofinançat per la Diputació de Lleida a través
d’Allem. El cost per la família és de 30 € al dia
amb pernoctació, àpats i servei d’atenció diürna
inclosos.

Quin cost té?
Està cofinançat per Dincat a través d’IRPF.
El cost per a la família és de 3€/h. El preu pot
incrementar-se en horari nocturn i en períodes
vacacionals.

Qui el pot demanar?

Qui el pot demanar?

Les famílies amb un familiar amb discapacitat
intel·lectual o del desenvolupament i major de 18
anys a càrrec (que convisqui al domicili sota la
cura del seus familiars o cuidadors no professionals).

Les famílies que conviuen amb una persona
amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o
superior al 33% i que no és atesa per cap recurs
residencial.

Recordeu que teniu també disponible el Llibret de
Lleure on s’ofereixen sortides, activitats, etc.
Podeu consultar-lo a www.aalba.cat/lleureinclusiu
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Pisos Grup Alba

Què és?

Destaquem:

L’entitat disposa de més de 20 pisos (en propietat o
en lloguer) per oferir a les persones que tenen difícil
l’accés a l’habitatge.
Són pisos de lloguer social inclosos dins la Xarxa
d’Habitatges d’Inclusió Social de diferents tipologies i
capacitats.

Pisos Tàrrega
16 pisos

Pisos Cervera
3 pisos

Com s’hi accedeix?
· S’ha de realitzar una sol·licitud a l’Anna Martí, treballadora social d’habitatge.
· La seva adjudicació és fa en funció de la priorització
de les demandes.

Pisos Tremp
3 pisos

Busquem nous habitatges
Només el 30% de les persones d'Alba tenen resolt el futur de l'habitatge. Per
això, des de l'entitat impulsem les donacions al Pla d'Habitatge i busquem nous
habitatges.
Si disposeu o us assabenteu d'un pis, si us plau, contacteu amb l'àrea d'habitatge.També podeu deixar un llegat solidari a favor d'Alba, tant una aportació
econòmica concreta com un immoble.

Gràcies per contribuir al dret de l'habitatge de les persones amb discapacitat.

Contacte Àrea Habitatge
Oficina
Carrer del Carme, 34, 1ª Planta
25300 - Tàrrega
Telèfon: 973 311 300
Horari: de 9h. a 14h. // 15h. a 18h.
Professionals
Pilar Font, Responsable d’Àrea - pfont@aalba.cat
Anna Martí, Treballadora Social - amarti@aalba.cat
Xavi Marco, Responsable equipaments i pisos - xmarco@aalba.cat
Eli Visa, Responsable serveis SAD i SAVI - evisa@aalba.cat

