PLACES PRIVADES CENTRES DE DIA MIFAS

MIFAS, entitat amb experiència en l’atenció de persones amb discapacitat física des de 1979,
ha posat en funcionament un nou Servei d’Atenció Diürna. És un servei adreçat a persones
amb discapacitat física en edat laboral, de 18 a 65 anys i amb un reconeixement del grau de
discapacitat igual o superior al 33%.
Les places s’ofereixen en els centres diürns de MIFAS:



El Centre Ocupacional ubicat a Riudellots de la Selva.
El Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch ubicat a Vilafant.

El servei té com a objectius:





Potenciar l’autonomia personal i la integració social.
L’ajustament personal i l’ocupació terapèutica.
La rehabilitació i promoció de la salut.
Donar suport a la família i als curadors/es principals.

MODALITATS I COST DEL SERVEI*:
MÒDUL A: persona que necessita ajuda i supervisió en la majoria de les activitats de la vida
diària, alteració de la conducta o supervisió constant.
MÒDUL B: persona que necessita ajuda i supervisió en algunes de les activitats de la vida
diària mantenint cert grau d’autonomia personal.
* A partir d’una avaluació per part dels professionals del centres es determinarà la modalitat i el
suport que l’usuari/ària necessita.
TARIFES CENTRE OCUPACIONAL RIUDELLOTS DE LA SELVA
MÒDUL A

1.040€ mensuals amb un 10% de bonificació

MÒDUL A – 3 dies a la
setmana

52€/dia amb
(46,80€/dia)

MÒDUL B

800€ mensuals amb un 10% de bonificació

720€/mes

MÒDUL B – 3 dies a la
setmana

40€/dia amb un 10% de bonificació (36€/dia)

432€/mes

un

10%

de

bonificació

936€/mes
561,60€/mes

TARIFES CENTRE DE DIA I DE RECURSOS PERE LLONCH DE VILAFANT
MÒDUL A

1.140€ mensuals amb un 10% de bonificació

MÒDUL A – 3 dies a la
setmana

57€/dia amb
(51,30€/dia)

MÒDUL B

850€ mensuals amb un 10% de bonificació

765€/mes

MÒDUL B – 3 dies a la
setmana

42,50€/dia amb un 10% de bonificació
(38,25€/dia)

459€/mes

TRANSPORT NUCLI URBÀ

1,75€/dia

CARNET AMIC DE MIFAS

5€/any

un

10%

de

bonificació

1.026€/mes
615,60€/mes

Les tarifes inclouen: ajustament personal, ocupació terapèutica, activitats prelaborals, atenció
i cura personal, servei de fisioteràpia, servei de teràpia ocupacional, servei de logopèdia
(només al Centre Pere Llonch de Vilafant) i assessorament del servei d’infermeria. MENÚ
DIARI INCLÒS.
Serveis complementaris: transport, diners de butxaca per excursions o sortides, begudes
extres al centre, activitats extraordinàries, etc.
Les persones interessades poden sol·licitar més informació:
Maite Esquiroz
Treballadora Social
972 41 40 41
mesquiroz@mifas.com

