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Places Respir

RESIDÈNCIA ESTIMIA
La residència Estimia és un servei d’atenció residencial per a
persones amb discapacitat, ubicat en un edifici de nova
construcció, totalment equipat, al barri de Sarrià.
L’edifici, de set plantes, està distribuït en tres unitats de
convivència independents adaptades als perfils dels residents.
Disposa de 30 places, en habitacions individuals i dobles,
i diversos espais comuns per donar el màxim confort als
residents.
Donada la seva ubicació i alçària, disposa de llum solar durant
tot el dia i es troba al costat del Centre d’Atenció Primària
de Sarrià, cosa que garanteix la confortabilitat i accessibilitat
als serveis mèdics que requereixen els residents.
Està situat a dos minuts del transport públic (ferrocarril
i autobús) i té accés directe des de la Ronda de Dalt.
Model d'atenció
El model d’atenció de la residència es regeix pel treball centrat
en la persona a través de l’escolta activa, la flexibilitat, la
inclusió en la comunitat, tot mantenint els vincles familiars
i l’entusiasme.
L’objectiu de l’equip és aconseguir el màxim grau de qualitat de
vida en un entorn pròxim i familiar a la vegada que mantenim un
tracte individualitzat de qualitat.
La residència disposa dels següents recursos específics: metge,
infermera, fisioterapeuta rehabilitadora, podòloga i treballadora
social.
Ofereix activitats diverses de rehabilitació, tant dins com fora
de la residència, així com activitats d’oci i de lleure.

La residència disposa de programes específics per atendre
necessitats de Respir.

CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA (CAE)
El CAE Estimia és un servei d’atenció diürna dins la residència
Estimia per a persones amb discapacitat i necessitats de
suports generalitzats.
L’edifici està situat al costat mateix del Centre d’Atenció Primària
de Sarrià, cosa que garanteix la confortabilitat i accessibilitat als
serveis mèdics que puguin requerir els seus usuaris.
El centre disposa de 12 places per a persones amb pluridisca pacitat, amb espais adaptats a les seves necessitats.
Model d’atenció
•

Es realitza un treball integral i transversal centrat en la
persona en les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional
i de participació comunitària.

•

Atenció individualitzada segons les necessitats individuals
de suport.

El CAE disposa, a més dels educadors, d’infermera i treballadora
social.
Equip
Tenim un equip dinàmic i il·lusionat en constant formació per
adequar l’atenció a cada usuari/ària.
Cuina pròpia: s’elaboren menús individualitzats per part d’un
equip de professionals especialitzat.
Transport propi: la Fundació Estimia posa a disposició de la
programació del CAE el transport propi de l’entitat.

