
LLEURE - RESPIR
C A R T A  D E  S E R V E I S

QUÈ OFERIM ?

Espais de descans familiar per sobrecàrrega

de la persona cuidadora principal, oferint

tot un seguit d’activitats adaptades i

relacionades amb el temps lliure i l’oci per a

les persones amb capacitats diferents.

Activitats que afavoreixen la bona salut  de

les persones amb disCapacitat, entenent la

salut des del vessant holístic

Autonomia personal i social. Suport en les

activitats de la vida diària i en la relació

amb els altres.

Comunicació. Treball transversal per

facilitar la comunicació dels participants

orientada a les habilitats comunicatives de

cada persona.

Acompanyament familiar. Coordinació amb

les famílies

QUÈ FEM ?

Servei que fa sortides d'un dia o de cap de

setmana de manera mensual al llarg de curs. Va

destinat a persones amb disCapacitat amb

l’objectiu de descobrir i gaudir de l’entorn més

proper i alhora afavorir el descans de les famílies

cuidadores.



ON HO FEM?

Al carrer Consell de Cent, 224-228, baixos

08011 Barcelona

Telf. 93 453 28 77

lleure@fundaciohospitalitat.org

QUAN HO FEM?

Els dissabtes en horari de  10 a 17,30h. 

Els dissabtes i diumenges. (ds 10h fins diu 18h)

A QUI ENS ADRECEM ?

Les persones usuàries del servei són persones adultes

amb disCapacitat intel·lectual amb intensitat de

suport extens i generalitzat.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Equip de monitors qualificats responsables de

desenvolupar les activitats. 

Persones voluntàries que participen

activament en la dinàmica del grup que

participa.

Facilitar a les famílies diferents sistemes de

comunicació (agendes, e-mail, telèfon, vídeo

trucades, etc.).

Oferir a les famílies espais participatius on

puguin expressar la seva satisfacció vers el

serveis: les seves inquietuds, queixes i també

les seves propostes de millora i agraïments.

COM ACCEDIR AL SERVEI ?

L'accés es farà prèvia entrevista amb els

resonsables del servei i sempre que hi hagi places

lliures.


