SERVEI
D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA I
SOCIAL

GRÀCIES…
Gràcies a totes aquelles
persones anònimes i a les
institucions que s’han unit
a l’esforç d’Alzheimer
Catalunya per millorar la
qualitat de vida de les
persones afectades per la
demència.
C/ Bruc 65, 3r 2a
08009 Barcelona
Tel. 93 459 22 94
info@alzheimercatalunya.org
www.alzheimercatalunya.org

Si vols col·laborar amb la nostra entitat
amb un donatiu, pots fer-ho al següent
compte:
Banc Sabadell

0081-0167-45-0001330837

AMB TU

La tasca de cuidar una persona amb
algun tipus de demència genera
sentiments, sensacions, reaccions…
difícils de suportar.
Oferim
un
espai
on
trobar
recolzament i poder compartir
l’experiència de tenir cura d’una
persona que pateix una demència.
Per què?
Qualsevol problema relacionat amb el
patiment psicològic, que afecti la
persona amb Alzheimer, o a un o
diversos membres de la família i/o
entorn cuidador, pot solucionar-se
millor amb la col·laboració de tota
aquesta família o entorn.
Què volem aconseguir?
 Donar suport en el procés de
reorganitzar els rols familiars.
 Ajudar a acceptar la realitat
d’aquesta malaltia.
 Orientar per a la solució de
problemes.
 Ajudar en la presa e decisions.
 Fomentar el benestar emocional
de la persona afectada i la seva
família.

A qui es dirigeix aquest servei?

PREU SERVEI:

 A persones diagnosticades amb
algun tipus de demencia

Preu

 Qualsevol membre de la seva
família que pateixi malestar
psicològic per aquest fet.

Les sessions són d’una hora i mitja de
durada.

Què oferim?

Inclou
psicòleg
i
gestió
administrativa, i una consulta al
servei jurídic en cas de ser necessari.

 Qualitat dels nostres serveis i
professionals.
 Suport des de l’àmbit social.
 Individualització de cada cas.
 Coneixement dels serveis i del
sistema i xarxa social.
 Un espai on poder trobar
solucions.
 Sessions quinzenals, d’una hora i
mitja de durada.

Pack 10 hores

Què pretenem?
 Que les famílies trobin un suport
psicològic i social.
 Que les famílies es sentin
recolzades i acompanyades en tot
el procés que suposa fer-se càrrec
d’una persona amb demència.

=

40 €/sessió.

= 375 €

