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Rehabilitació dels pisos del Seminari
• T reballadors de l’IMO col·laboraran en l’agençament dels habitatges socials
Treballadors de plans de
formació i ocupacionals de
l’IMO col•laboraran en la rehabilitació i l’agençament
dels pisos socials de l’antic
Seminari, que es convertiran en habitatges per a
famílies en risc d’exclusió.
La Paeria també ha posat a
disposició del Bisbat de Lleida, que promou el projecte,
l’assessorament urbanístic i
de serveis socials que siguin
necessaris per tirar-lo endavant.
Aquesta iniciativa preveu
la construcció d’un total de
19 habitatges que tindran
una dimensió d’entre 50 i 70
metres quadrats. Hi haurà
de 2 a 3 habitacions, bany i
cuina-menjador. També es
preveuen espais comuns

El projecte, a més de facilitar un pis per a un termini
de temps determinat, possibilita una atenció integral
a les famílies que inclou
l’acompanyament i el seu
procés de retorn a la normalitat.

La Paeria posa
a disposició del
Bisbat de Lleida
l’assessorament
urbanístic i de
serveis socials
Es faran 19 habitatges de 50 i 70 m . © Hermínia Sirvent
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com una gran sala per a reunions i tallers. El projecte,
que té un pressupost de
900.000 euros, estableix

que el règim per gaudir
d’aquests pisos sigui de cessió d’ús per un període d’1 a
3 anys.

La previsió és que quatre
nuclis familiars desnonats
puguin començar a ocupar
els habitatges socials del Seminari, situats a la primera
planta, durant el segon semestre del 2014. •••

Cursos per a cuidadors no professionals
• Estrena d’un servei de terapeuta ocupacional i grups d’ajuda mútua
El programa global d’atenció a cuidadors i cuidadores no professionals
de persones en situació de dependència inclou aquest any com a novetat
un servei de terapeuta ocupacional i
grups d’ajuda mútua. El primer taller
que s’ha posat en marxa és un curs de
formació bàsica per a cuidadors i cuidadores no professionals, que es fa als
centres cívics de Balàfia, la Bordeta, la
Mariola i Democràcia.
Els grups d’ajuda mútua que
s’enceten aquest curs són sessions
d’una hora i mitja amb periodicitat
mensual en què participen persones
que comparteixin una mateixa situació de cura d’una persona dependent,
amb l’assessorament d’una psicòloga
i una treballadora social. El servei de
terapeuta ocupacional ofereix la valoració, l’orientació, l’assessorament i
el seguiment d’un terapeuta ocupacional, al domicili de la persona en

Inici del curs de formació bàsica per a cuidadors i cuidadores no professionals. © H. Sirvent

El primer taller que s’ha
posat en marxa és un curs de
formació bàsica, que es fa a
diferents centres cívics

situació de dependència, per tal de
millorar l’autonomia en la realització
de les activitats de la vida diària i, com
a conseqüència, alleugerir la càrrega
del cuidador o cuidadora no professional. •••
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