UN LLOC ON VIURE

Un lloc on viure amb plenitud

La residència de Navarcles va néixer al 1977. Uns anys més tard es va crear la
Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA).
Un projecte impulsat per la gent del poble. Persones que volien acollir i cuidar
dels seus familiars. Persones que van construir una casa pensant on viure
quan fossin grans.
El resultat?
Un lloc per cuidar, per viure i per acollir.
Un lloc per aprendre, per compartir, per estimar, i sobretot per fer el que hem
de fer, viure. I així es crea Ibada, una forma de fer de qualitat.
Un lloc on es sumen les eines dels professionals amb l’estima de les persones.
Un lloc on rebre atencions personals i millorar la qualitat de vida de les
persones grans.

COM VOLS VIURE?

VOLS FER-TE VOLUNTARI?

Vivint a un centre residencial
Assistint al centre de dia
Rebent Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD)
Vivint als habitatges amb serveis

ÉS MOLT FÀCIL, LES PORTES SEMPRE SÓN OBERTES! VINE!

serveis per a la gent gran

CENTRE DE SERVEIS | SAD | HABITATGES AMB SERVEIS

Passeig Cervantes 2 - 08270 NAVARCLES | T. 673 747 711 | ww.ibada.cat

CENTRES RESIDENCIALS i CENTRES DE DIA

NAVARCLES T. 93 831 00 37 | CASTELLGALÍ T. 93 115 87 87

Un lloc on viure amb plenitud

CENTRE RESIDENCIAL

RESIDÈNCIA

EQUIPS PROFESSIONALS

Fa més de 40 anys que IBADA es dedica a la cura i acompanyament de persones grans,
procurant un envelliment digne i humà. Al centre s’ofereix un tracte personalitzat, que
vol garantir el benestar físic i emocional, les relacions interpersonals, i la continuïtat dels
projectes de vida particulars.
Un lloc on viure, compartir vida i mantenir-nos actius.

ATENCIÓ DIRECTA
EQUIP SANITARI
Atenció mèdica
Infermeria

UNITAT DE PSICOGERIATRIA

EQUIP FUNCIONAL
Fisioteràpia
Teràpia Ocupacional

La unitat de psicogeriatria està dissenyada, pensant en les persones grans que pateixen
un deteriorament cognitiu. L’equip de professionals del centre ofereix un programa de
suport en el manteniment d’habilitats i capacitats, tant a nivell físic com psíquic,
acompanyant en l’autonomia de les persones usuàries en les activitats de la vida quotidiana.

UNITAT DE CONFORT
A la unitat de confort hi conviuen persones que presenten una situació de fragilitat.
L’objectiu d’aquesta unitat és aconseguir que els seus usuaris tinguin el confort i el
benestar que necessiten. És per aquest motiu que compta amb un disseny ambiental,
una dotació de mobiliari i unes intervencions professionals adaptades i pensades per
donar resposta a les necessitats de les persones que hi viuen.

CENTRE DE DIA
Integrat en el funcionament del centre residencial, les persones usuàries hi són ateses,
podent gaudir dels serveis i activitats que s’ofereixen durant tot el dia. S’ofereix un
programa de suport de caràcter terapèutic i rehabilitador, que pretén millorar i/o
mantenir el nivell d’autonomia personal.

SEMPRE AMB PERSONES

Mantenir l’activitat física i cognitiva és un dels objectius principals dels nostres centres.
Convertint la vida de la gent gran en una etapa per gaudir i viure activament. A través
d’un equip de terapeutes, psicòlegs, fisioterapeutes, treballadors, educadors socials i
gerocultores, la persona tindrà l’oportunitat de mantenir-se o inclús millorar la seva
qualitat de vida.

EQUIP PSICOSOCIAL
Atenció psicològica
Treball social
Educació Social
EQUIP GEROCULTOR
ATENCIÓ INDIRECTA
GESTIÓ
Direcció
Administració
SERVEIS GENERALS
Manteniment
Cuina i Neteja
SERVEI DE PROFESSIONALS EXTERNS
METGE PSICOGERIATRE
METGE REHABILITADOR
PODOLOGIA
PERRUQUERIA
ARRANJAMENT DE ROBA

