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HABITATGES
amb serVEIS

són un conjunt d’allotjaments amb serveis comuns, que ofereixen un servei 
alternatiu a persones grans que disposen d’autonomia personal.

L’objectiu principal és generar un lloc per a les persones grans actives,
“un lloc on viure” amb independència, seguretat, llibertat de moviment

i confort.

EQUIPAMENT DELS PISOS
rebedor  |  cuina equipada amb electrodomèstics  |  saló-menjador  |
habitació  |  bany  |  balcó amb espai reservat a l’estenedor de roba   |

traster (a la planta soterrània)

PISOS DE 1 i 2 HABITACIONS
amb zones comunes  i  seguretat 24h

Un lloc on viure amb encant
HABITATGES amb serVEIS

Un lloc on viure amb encant



Que aprotaran millora de l’autonomia i la seguretat de les persones, i potenciaran les 
relacions socials, compartir experiències amb els veïns, família, amics i comunitat de 
Navarcles.

Sala polivalent  |  Sala estar-lectura  |  Gimnàs  |  Cafeteria  |  Espais verds  |  2 ascensors  |  
Terrassa.

ZONES COMUNES

La seguretat és un factor clau en els habitatges, aquests disposen de servei de seguretat 
que està actiu les 24 hores. 

SEGURETAT

Serveis complementaris que s’ofereixen des del Servei d’Atenció Domicilària d’IBADA (SAD).

SAD (SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)

Donem SUPORT a gent gran que 
vol VIURE DE FORMA INDEPENDENT
Donem sUPORT a gent gran que 
vol viure de forma independent

RECURSOS HUMANS
Director
Administració
Manteniment
Treballador/Social
Personal consergeria
Auxiliar Neteja

CRITERIS D’ADMISSIÓ
Persones de més de 65 anys

Persones autònomes

Persones grau dependència
lleu-moderat
capacitat convivència

Accés per a unitats
familiars d’1, 2 i fins
a 3 persones 

ALLOTJAMENT
L’ús de l’habitatge contractat, les instal·lacions i equipaments d’ús individual o d’ús comú.

SUPORT PERSONAL A LA PERSONA USUÀRIA
Consergeria, petits manteniments, neteja mensual de l’habitatge (2hores) i Atenció Social.

LES DESPESES DE LA ZONA COMUNITÀRIA 

SISTEMA ALARMES, VIDEOVIGILÀNCIA, TELEASSISTÈNCIA 24h

QUE INCLOU EL PREU DEL LLOGUER


