Exposició permanent
Espai amb productes de suport,
solucions d’entorns accessibles,
productes per a la comunicació i
l’accés a l’ordinador i tecnologia
dirigida a la discapacitat.

SIRIUS
Centre per a l’Autonomia Personal

GIRONA

SIRIUS MIFAS
Carrer Empúries, 31 baixos
17005 Girona
T. 972 64 78 31 | sirius.girona@mifas.cat
Atenció personalitzada amb cita prèvia

Què és el SÍRIUS?
És un servei gratuït d'informació i
assessorament per a l’autonomia
personal sobre productes de suport,
accessibilitat i tècniques alternatives
de comunicació. Programa subjecte a
la subvenció del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

Quin objectiu té?
• Informar i assessorar sobre solucions
per millorar l’autonomia de les persones
amb limitacions funcionals.
• Posar a l’abast un espai d’expositor
permanent de produtes de suport,
adaptacions i sistemes de control de
l’entorn.
• Informar sobre recursos i sol·licituds
d’ajudes.

A qui s’adreça?
• A les persones amb discapacitat,
dependència i la gent gran, als seus
familiars o curadors.
• A les entitats del sector, els col·lectius
professionals i els estudiants relacionats
amb el camp de la discapacitat, l’autonomia personal, la comunicació i
l’accessibilitat a l’entorn.

Servei de bàscula adaptada
Servei per a persones amb mobilitat
reduïda i/o usuàries de cadira de rodes
que vulguin conèixer el seu pes.

Tipus d’assessorament
Accessibilitat a l’entorn:
• Assessorament tècnic sobre solucions
personalitzades per a la supressió de
les barreres d’accés i de l’interior
dels habitatges.
• Informació sobre la normativa
d’aplicació
relacionada
amb
l’accessibilitat.
Productes de suport:
• Assessorament sobre el mobiliari
i l’adequació de l’entorn de la
persona.
• Informació sobre productes de
suport i la realització de les activitats
de la vida diària: alimentació, vestit,
higiene, transferències i mobilitat.
Tècniques de Comunicació:
• Informació, assessorament, valoració
i demostracions sobre l'accés alternatiu
a l'ordinador i control d'entorn.
* Realització de jornades i sessions
informatives.

