Centre de dia de l’Alqueria Blanca
INFORMACIÓ I SOL.LICITUDS
• SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
C/ Plaça Major, 12 07650
SANYANYÍ
Tel.: 971 65 30 02 Fax: 971 16 30 07
• CENTRE D'ESTADES DIÜRNES
Situat a la Residència de s'Alqueria Blanca
QUÈ ÉS EL CENTRE D'ESTADES DIÜRNES ?
El Servei d'Estades Diürnes (SED) de Santanyí és un servei sociosanitari de
suport familiar que ofereix, durant el dia, atenció individualitzada en els
aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a les persones
majors afectades per alguna discapacitat física, psíquica o social, facilitant la
permanència en el seu entorn familiar habitual.
OBJECTIU GENERAL:
Proporcionar atenció terapèutica diürna mitjançant programes de
psicoestimulació global a nivell cognitiu, psicosomàtic i social, per prevenir
situacions de major deteriorament físic i/o psíquic.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
+ Incrementar o recuperar l'autonomia personal dels usuaris i la seva relació
amb l'entorn, mitjançant la millora de la mobilitat de l'usuari, l'àrea cognitiva i
mantenir l'àrea sensoperceptiva.
+ Donar una assistència bàsica: alimentació, higiene i rehabilitació.
+ Preveure situacions de deteriorament física i psíquic, potenciant al màxim les
aptituds vitals residuals dels usuaris.
+ Atendre l'aspecte emocional dels usuaris, mitjançant les peticions individuals.
+ Donar informació, orientació i recolzament a la família sobre la malaltia, la
seva evolució, les prestacions socials existents, ajudes tècniques i formes de
cuidar a la persona major per fomentar al màxim l'autonomia de l'usuari.
+ Integració i permanència dels usuaris en el seu entorn habitual, evitant en la
mesura que sigui possible, els ingressos no desitjats en centres residencials.
PERFIL DELS USUARIS
Persones majors de 55 anys residents al terme municipal de Santanyí i que es
trobin en un grau de dependència física, psíquica o social que els dificulti la
rehabilitació de les activitats de la vida diària, però que tenen possibilitat
d'augmentarla amb l'entrenament i estimulació adequades.
EL CENTRE DISPOSA DE...
Un treballador social, un ATS, auxiliars de clínica i un terapeuta que formen un
equip multi disciplinar per donar una atenció individualitzada a cada usuari.
HORARI DEL CENTRE DE DIA
El centre romandrà obert tots els mesos de l'any, de dilluns a divendres, menys
els festius. L'horari d'atenció es de 8'00 a 18'00.

QUÈ S'HA DE FER PER SER PERSONA USUARIA
S'ha d'emplenar una sol∙licitud, que es pot recollir a l'Ajuntament o al Centre, i
Adjuntarhi la documentació que estableix el Reglament de règim intern de
Centre, i presentarla als mateixos llocs.
La condició de beneficiari s'adquireix, en tot cas, per resolució de la batlia amb
l'estudi previ d'una comissió de valoració d'acord amb el que disposa el
Reglament de règim intern del Centre.

