
SERVEI 
d’Acompanyament a

 l’ENVELLIMENT ACTIU
Comunitari

Som a prop teu!



Nou servei d’atenció diürna de la Fundació 
el Maresme, que es crea com a projecte 
pilot per tal de donar resposta a una neces-
sitat no coberta d’acompanyament a la 
persona amb discapacitat intel·lectual quan 
finalitza l’etapa laboral.

Acompanyament:  

Amb professionals que actuen de referents, 
que donen suport i posen en contacte recur-
sos propis i comunitaris amb les voluntats 
de les persones. 

Envelliment actiu:

Entenem aquesta etapa de la vida com un 
cicle més de creixement personal i d’apre-
nentatge con�nu. 

Comunitari:

Par�cipació, inclusió, compromís i per�-
nença al territori. 

Volem afegir vida als 
anys i no anys a la vida

Què oferim? 

Treballem conjuntament amb cada 
persona en la recerca d’ac�vitats del 
seu interès, l'orientem  i/o acompa-
nyem  en la presa de decisions, inscrip-
cions a les ac�vitats, etc.

Possibilitat de dinar amb servei de 
càtering.

Suport i assessorament individualitzat a 
la persona atesa i les seves famílies. 

Un espai d’acollida i trobada, amb una 
estructura i horari flexible.

Facilitem i acompanyem a les persones 
en projectes personals, no tan lligats a 
una ac�vitat, sinó més concretament al 
seu projecte de vida.  



Model

Centrat en la persona, innovador, de proximi-
tat, inclusiu i comunitari. 

En xarxa amb en�tats, serveis, administració 
i recursos de la comunitat. 

En el que la par�cipació dels diferents agents 
hi té un paper primordial. 

– Ac�vitats lúdiques.

– Ac�vitats d’aprenentatge.

– Es�mulació cogni�va.

– Benestar �sic.

– Benestar emocional.

– Ar�s�ques i musicals.

– Espai de socialització.

– Voluntariat.

– Intercanvi de coneixement.

– Àpats en companyia.

A qui ens adrecem?

La nostra visió

El Servei d’Acompanyament a l’Envelliment 
Ac�u Comunitari és un servei adreçat  a 
persones amb disCapacitat intel·lectual que 
han finalitzat la seva etapa laboral i  que 
necessiten d’acompanyament per a 
organitzar-se, par�cipar d’ac�vitats comu-
nitàries del seu interès i l’oportunitat de gaudir 
d’un temps fora del seu entorn habitual, esta-
blint noves relacions. 

Creiem que deixar de treballar no vol dir 
deixar de fer coses, de conèixer a altres 
persones, d’aprendre, de compar�r, fer de 
voluntariat... 

Treballem per una millora en la qualitat de 
vida de les persones que hi par�cipen.

Amb el suport de:


