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Què és el PAC

www.spcsocial.org/pac

El Programa d’Atenció a Casa (PAC) proporciona,
mitjançant personal qualificat i supervisat, atenció a les
persones i unitats familiars amb dificultats de
desenvolupar-se de forma autònoma a casa.
El PAC pertany a la Fundació Serveis Socials, entitat
amb 65 anys d’experiència i un equip de professionals
multidisciplinar, que avalen la nostra trajectòria al districte
de Sants Montjuïc.

Tens familiars a casa que necessiten ajuda?
Necessites ajuda especialitzada i de confiança?
No tens temps i et cal cobrir les necessitats
bàsiques del teu familiar?
Necessites un respir?
Vols un servei d’acompanyament?
Sant Pere Claver
F U N DACIÓ SERVEIS SOCIALS

Acompanyem a les persones

Tria el teu PAC...
Acompanyament.
Promoció de l’autonomia personal en el domicili.
Suport a la inclusió comunitària. Evitar allunyar a les
persones de la seva llar per garantir la millor qualitat de vida.
Desenvolupament de les capacitats personals.
Promoció d’hàbits de vida saludables.
Respir familiar. Suport i recolzament familiar en la seva
relació de cura i atenció. Alliberar els familiars i cobrir
períodes d’absència, visites mèdiques i/o hospitalàries.

El PAC s’adreça a...
Persones amb trastorn mental.
Persones grans que necessiten suport per seguir realitzant
activitats de la vida diària.
Famílies sobrecarregades.
Persones amb discapacitat intel·lectual lleu.

93 324 88

Com accedir al PAC?
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C. Gavà 70-72, 08014 Barcelona
pac@spcsocial.org | www.spcsocial.org/pac
Horari: Dilluns a dijous 9h a 14h i 15h a 17h
i divendres de 9h a 14h
Segueix-nos 		
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Grup Sant Pere Claver
Entitats amb compromís social

