Servei d'Habitatge de Fundació
Privada Mas Albornà
L’habitatge com a eina d’inclusió
i autonomia per les persones
amb discapacitat
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La Fundació
• La Fundació Privada “Mas Alborna” és de naturalesa permanent i caràcter social. L’objecte de l’entitat
és la promoció i el foment de la integració social i laboral de les persones discapacitades adultes, sota
paràmetres de qualitat i sostenibilitat.
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• Amb aquesta finalitat s’intervé de manera integral en

l’àmbit social, laboral i comunitari, tot estimulant el
desenvolupament de les persones ateses des d’un
marc de normalitat. El seu àmbit d’actuació es cenyeix a
Catalunya i, especialment, als municipis de la comarca
de l’Alt Penedès.
La Fundació s’organitza en tres tipologies de serveis:
Centre Ocupacional, centre especial de treball i servei
d’habitatge.
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Servei d’habitatge
El servei d’habitatge de la Fundació Privada Mas Albornà, està dintre de la tipologia de llars‐
residències per a persones amb discapacitat.
La nostre Llar‐residència té com a objectiu donar atenció residencial a persones majors de
18 anys amb discapacitat psíquica de la comarca de l’Alt Penedès. És un servei adreçat a les
persones que mantenen una relació laboral o assistencial de l’entitat. La capacitat de la
nostra Llar‐Residència és de 54 persones, distribuïdes de la següent manera:
‐

Un pis al carrer Eugeni d’Ors: 4 usuaris.

‐

Un pis al carrer Barba Roca: 7 usuaris.

‐

Un pis al carrer Amàlia i Soler: 12 usuaris.

‐

La masia de Les Cabanyes: 31 usuaris, distribuïts en
Les Cabanyes I (21 usuaris) i Les Cabanyes II (10 usuaris).
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• L’equip tècnic que forma la Llar‐residència consta d’una

coordinadora, que realitza les tasques de direcció del servei, i un
treballador social, que s’encarrega de l’atenció a les famílies així
com dels aspectes de salut i de gestions de temes socials i públics.
El nombre de professionals d’atenció directa és de 23 persones.
• Els professionals d’atenció directa són els encarregats en

acompanyar a les persones que viuen a la llar en el seu dia a dia
després de a feina. Aquest acompanyament és realitza a través
d’una sèrie d'activitat, tant activitats quotidianes del dia a dia com
activitats més adreçades al oci que tenen lloc els caps de setmana i
en període de vacances.
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Activitats a la llar
•

Totes les activitats estan enfocades a afavorir i incrementar el nivell d’autonomia dels nostres
usuaris i la participació en la vida comunitària. Per tal d’assolir aquests objectiu les podem
dividir les activitats en:

‐ ACTIVITATS DIÀRIES: estan incloses en els hàbits
diaris i formen un bloc sòlid per tal d’aconseguir una
òptima convivència: hàbits d’arribada i acomiadament,
compliment d’horaris i compromís, higiene i cura
personal, alimentació, desplaçaments,...
Aquestes activitats es fan a títol individual ja que és el
propi usuari qui, amb les seves habilitats (amb o sense suport),
les porta a terme per poder assolir la seva màxima independència.
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‐

ACTIVITATS SETMANALS O QUINZENALS: hi formen part totes aquelles activitats que
es realitzen de manera estable i que proporcionen a l’usuari la possibilitat d’establir
vincles amb d’altres persones: cursos, activitats esportives, cura de plantes, activitats
de participació en la comunitat, facilitació de les relacions amb les famílies... Aquestes
activitats es poden realitzar tant a nivell individual com en grup, tot dependrà de les
necessitats o motivacions de l’usuari i si són compartides per d’altres companys.
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‐

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES: de forma mensual es realitzen sortides, visites,
excursions, ... que proporcionen als usuaris la possibilitat de gaudir
d’un espai diferent al seu habitual i compartir
l’experiència amb d’altres companys ja que
aquest tipus d’activitats s’acostumen a fer en grup.
També s’inclouen dins aquesta categoria aquelles
activitats esporàdiques que es derivin de les
demandes concretes o puntuals.
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‐

ACTIVITATS ANUALS: són les que es realitzen durant els períodes de vacances al
llarg de l’any (Setmana Santa, estiu i Nadal). Aquí ens podem trobar usuaris que
escullen el seu destí de vacances de manera individual i també podem trobar els
que s’apunten a les propostes que ofereixen d’altres entitats.
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És el conjunt d’aquestes activitats a través d’on es vol aconseguir una normalització i autonomia de les
persones , ja que contribueixen a:

‐

Afavorir la participació de tots. Tant professionals com personal atès.

‐

Millorar la convivència.

‐

Aprofitar l’entorn.

‐

Promoure activitats dinàmiques.

‐

Adequar les activitats segons els principis de normalització i funcionalitat.

‐

Organitzar les activitats personals i de grup que afavoreixen la rehabilitació i el manteniment d’aquells
aspectes funcionals de les persones ateses.
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‐

Revisar els programes rehabilitadors a partir de les avaluacions individuals.

‐

Racionalitzar les places. Aprofitament i noves demandes.

MOLTES GRÀCIES!
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