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SERVEI DE RECURSOS ASSISTENCIALS
PER A PERSONES AMB VIH/SIDA A CATALUNYA
Es tracta d’un Servei que ofereix una llar alternativa a persones amb vih/sida i amb problemes d’exclusió social,
que necessiten suport per estabilitzar la seva situació de salut i/o per poder inserir-se socialment
Objectius:
General: Proporcionar una intervenció orientada al desenvolupament de la màxima autonomia possible alhora que es
millora la qualitat de vida
Específics:
Cobrir necessitats bàsiques:
o

donar sostre, menjar, higiene i un espai de relació convivencial

promocionar hàbits saludables en relació a la higiene personal, la dieta alimentària, els horaris, les
relacions personals,...
Atendre davant la malaltia:
o

o
o

acompanyar la persona en el seu propi procés d’estabilització de la malaltia: seguiment de les visites
mèdiques, suport en els tractaments, informació i conscienciació sobre la malaltia, suport emocional
promoure els hàbits que han de permetre la cura i atenció de la seva salut

Facilitar el procés socioeducatiu individual a través d’un Pla d’Acció Individual:
o

potenciar l’autoestima i ajudar a conèixer les pròpies capacitats i aptituds

o

oferir formació en aquelles àrees que es valori que és necessari

o

motivar inquietuds i potenciar un oci i un lleure enriquidors per a la persona

o

oferir orientació laboral i promoció de la reinserció social plena
S’atenen persones amb diagnòstic de vih/sida:
o

que pateixin desestabilització de la malaltia o quadres associats i necessitin suport d’altres
persones: orientació, suport psicoafectiu, acompanyament mèdic, control de medicació,...

o

amb problemes d’exclusió social: per manca de recursos socioeconòmics suficients, per manca
d’habitatge, per no tenir suport familiar, per problemes judicials,...

Per norma general, no són persones destinatàries d’aquests recursos: persones majors de 65 anys,
persones amb perfil sòciosanitari, persones amb consum actiu de drogues i persones amb malaltia mental no
compensada. El motiu d’exclusió d’aquests dos darrers grups és que aquestes persones tenen dret a una
intervenció especialitzada de la patologia principal que pateixen, sigui malaltia mental o toxicomania

El circuit d’accés és el següent:




L’inici del procés és la voluntat i la necessitat de la persona que sol·licita ser atesa
Aquesta ha de connectar amb algun professional de referència per poder iniciar i tramitar l’accés al Servei. Concretament a
través d’un/a Treballador/a Social de la xarxa primària (Ajuntament, CAP Salut, Consells Comarcals) o bé de Serveis Socials
Especialitzats (Hospitals, Albergs, Càritas, Creu Roja, Associacions socials,...)



El/la Treballador/a Social envia per fax el “Full de sol·licitud d’admissió” (segons imprès, pàgina 3) al centre corresponent
(veure pàgina 2)



Quan la sol·licitud arriba al centre, el professional referent de derivacions es posa en contacte amb el/la treballador/a social de
referència de la persona sol·licitant. Es demana l’enviament per fax, directe al centre, de tota la documentació necessària: “Full
de requeriment de documentació” (segons imprès, pàgina 4)



Amb tota la documentació rebuda (si no hi ha una incompatibilitat evident) es concerta i realitza una entrevista entre la persona
sol·licitant i la persona responsable del recurs



Amb els informes i l’entrevista feta, l’equip del centre determina l’acceptació o no de la persona sol·licitant com a usuari/ària
del recurs. Aquesta resolució es comunica directament al/la Treballador/a Social de referència i a l’ICASS

Amb el suport de:
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Les necessitats de les persones ateses al Servei queden cobertes mitjançant quatre categories de recursos assistencials:
1.Pisos amb suport de baixa intensitat
2.Pisos amb suport d’alta intensitat
3.Llars
4.Llars residències
Es dóna una gradació segons l’estat de salut de la persona atesa i el grau i tipus d’exclusió social que estigui patint, a la
qual s’ofereix un ventall ampli de respostes.
Hi ha cinc factors principals, definits per les necessitats de la persona, que delimiten les quatre categories:

CATEG.
1
1i2
2

♂i/o♀
♂♀

o

el grau d’autonomia (físic, psíquic o social)

o

el nivell diari de presència de l’equip al recurs (hores/dia)

o

el temps d’estada dins del recurs (limitat o no)

o

grau d’adaptació de les instal·lacions per a persones amb discapacitats

o

nivell de suport medicosanitari del propi centre
ENTITAT/LOCALITAT
Fundació Mercè Fontanilles
BARCELONA

♂♀

Actua vallès–Actuem

♂♀

ABD (Associació Benestar i
Desenvolupament)

REFERENT
DERIVACIONS
Imma Flores
Montserrat Anfrons
Raquel Boquet

SABADELL–BARCELONA

TELÈFON I FAX
93-268.22.22

margar@sinergia.org

Fax-93.310.04.83
93-727.19.00
Fax-93-725.01.11

Aldana Menéndez

E-MAIL

93-289.05.30

acollida@actuava.org
pis@actuava.org
cams@abd-ong.org

Fax-93-325.68.35

BARCELONA

Pis: 93-412.05.15
Pis: Fax-93-481.05.30

2
2
2
3
3
3
4

♂♀
♂
♂♀
♂
♂♀
♂♀
♂

Associació Antisida de Lleida

Anna Rafel

LLEIDA
Cal Salvador
CARDONA–BARCELONA
St. Joan de Déu

Joan Pasquina
Pili Serra
Vicky Saura

BARCELONA
Llar Sant Martí–Filles Caritat

973.26.11.11

aasll@sidaponent.org

Fax-973-28.81.69

pisacollida@yahoo.es

93-869.27.13

calsalva@hotmail.com

Fax-93-868.46.28
93-301.21.21
Fax-93-301.31.76

Núria Andreu

BARCELONA

93-221.08.80

Josep Mª Bastús

93-725.90.04

SABADELL–BARCELONA

Tere Bermúdez

(i fax)

Cristina Sánchez

TARRAGONA
Fundació Acollida i Esperança
“Can Banús”

stmarti@osmarillac.com

Fax-93-221.82.63

Centre SARA–Càritas
Creu Roja Tarragona

vsaura@ohsjd.es

977-24.47.69

sara@caritasbcn.org
crisane@cruzroja.es

Fax-977-22.34.11
Jordi Usurriaga

93-497.05.12

fundacio@acollida.org

Fax-93-465.24.32

BARCELONA
4

♂

Fundació Acollida i Esperança

Josep Mª Lluch

“La Bisbal”

972-64.01.39

faebisbal@acollida.org

Fax-972-64.35.92

GIRONA
4
4

♂♀
♀

CSS Mare de Déu de la Salut

Paloma Aragüe

972-56.92.89

TERRADES–GIRONA

Rosario Ajona

Fax-972-56.92.76

Manoli García

93-418.70.23

Llar de Pau
BARCELONA
Amb el suport de:

Catalina Verdera

Fax-93.418.05.45

palomaarag@yahoo.es
llardepau@eresmas.com
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FULL DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
DADES DEL/LA TREBALLADOR/A SOCIAL
COGNOMS I NOM ________________________________________________________________________
LLOC DE TREBALL _______________________________________________________________________
NÚM DE COL·LEGIAT/DA___________________ TELÈFON _____________________________________

DADES DEL/LA SOL·LICITANT
COGNOMS I NOM ________________________________________________________________________
DNI ___________________________ SEXE__________________ ESTAT CIVIL______________________
ADREÇA ________________________________________________________________________________
POBLACIÓ ________________________________ TELÈFON _____________________________________
DATA DE NAIXEMENT ________________ LLOC DE NAIXEMENT______________________________
INGRESSOS ECONÒMICS __________________________________________________________________

MOTIU SOL·LICITUD

VALORACIÓ PROFESSIONAL DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL RECURS NECESSARI

TRACTAMENTS QUE SEGUEIX
ANTIRETROVIRAL __

DROGOADDICCIÓ __

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

PSIQUIÀTRIC __

SIGNATURA DEL/LA TREBALLADOR/A SOCIAL

DATA:____________de________________del ___________
Nota: És imprescindible omplir totes les dades
Amb el suport de:
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FULL DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
9 FOTOCÒPIA DNI
9 FOTOCÒPIA TARJA SEGURETAT SOCIAL
9 INFORME SOCIAL
o DADES DEL/LA TREBALLADOR/A SOCIAL
o DADES DEL LA PERSONA SOL·LICITANT
o FAMILIAR O PERSONA DE REFERÈNCIA
o GENOGRAMA
o COBERTURA SANITÀRIA
o NIVELL D’ESTUDIS
o ASPECTES LABORALS
o ASPECTES ECONÒMICS
o SITUACIÓ JUDICIAL
o HABITATGE, CONVIVÈNCIA I NIVELL DE RELACIÓ (últim any)
o ANTECEDENTS CONSUM DE DROGUES
o NIVELL D’AUTONOMIA PERSONAL: física i psíquicoemocional
o NIVELL D’HABILITATS SOCIALS
o ASPECTES MENTALS: deteriorament cognitiu i/o altres psicopatologies
o DIAGNÒSTIC
9 INFORME MÈDIC ACTUALITZAT
o DIAGNÒSTIC
o TRACTAMENT
o ÚLTIMA ALTA HOSPITALÀRIA
o ÚLTIMA ANALÍTICA
9 INFORME PSIQUIÀTRIC (si pren medicació psiquiàtrica)
o DIAGNÒSTIC
o TRACTAMENT
9 INFORME TOXICOMANIES
o PROGRAMA DE TRACTAMENT
o TEMPS D’ABSTINÈNCIA
o SI PREN METADONA, DOSIS PAUTADA
o ALTRES MEDICACIONS RECEPTADES

Amb el suport de:

