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servei d’atenció domiciliària
SADSAD

EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA D’IBADA ESTÀ ADREÇAT A TOTES AQUELLES
PERSONES GRANS QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA O DISCAPACITAT

QUE REQUEREIXEN SUPORT I ATENCIÓ AL SEU DOMICILI.

OFERIM ELS AJUTS NECESSARIS A LES NOSTRES PERSONES USUÀRIES
PER TAL D’INCREMENTAR EL SEU BENESTAR I LA SEVA QUALITAT DE VIDA.

L’ajut a domicili és un servei integral i polivalent orientat a les persones i/o 
famílies, que presenten problemes per la realització de les activitats de la vida 
diària. Des del SAD d’IBADA, volem afavorir l’atenció en tots els àmbits i en les 
diferents circumstàncies en les quals es trobi la persona, fomentant la seva 
autonomia i afavorint la permanència en el seu entorn habitual. 

El fet que la persona pugui decidir com i on vol viure la seva vida és molt 
important. És per aquest motiu que treballem cada dia per oferir-los els suports 
personalitzats que cada una d’elles necessita.

Un lloc on viure connectat



L’equip de professionals del SAD d’IBADA treballa en equip i de forma coordinada, per 
garantir la màxima qualitat del servei, els nostres professionals reben formació continuada 
i disposen de la titulació requerida segon el conveni laboral de referència, tenint assegurada 
la contractació laboral que els correspon. 

Els nostres professionals

Suport personal
Servei bàsic d’ajuda a domicili

Rehabilitació i manteniment de les capacitats de la persona:
Fisioteràpia - Psicologia - Terapeuta Ocupacional

Infermera

Perruqueria

Podologia

Acompanyaments

Assessorament i suport tècnic en la utilització d’eines
i processos d’atenció a la dependència

Suport a la llar
Neteja
Bugaderia
Àpats a domicili

Els serveis que oferim

SAD

Equip professional
COORDINACIÓ DEL SERVEI
Direcció de serveis

INFORMACIÓ I SEGUIMENT
Administració Centre de Serveis IBADA

ATENCIÓ DIRECTA
Tècnics en atenció sociosanitària
Auxiliars de neteja

EQUIP FUNCIONAL
Fisioterapeuta 
Terapeuta Ocupacional
Atenció psicològica

Donem servei a gent gran que 
vol seguir vivint a casa seva
Donem servei a gent gran que 
vol seguir vivint a casa seva


