ORGANITZAT PER:

Pg. Vall Hebrón, 159-169
08035 BARCELONA
Telèfon: 93 511 27 03
correu electrònic: cvi@cvi-bcn.org

AMB EL PATROCINI DE:

EXPOSICIÓ ITINERANT
SOBRE PRODUCTES DE
SUPORT
I
XERRADA ADREÇADA A
PROFESSIONALS

COM A CASA
ENLLOC,
CUIDEM
AL CUIDADOR
A
CORNELLÀ
DATA:
13 DE DESEMBRE

I EL SUPORT DE:
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

I la col·laboració de :

Lloc:
Av. Salvador Allende, 45
Residència Teresa Duran
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Inscripció gratuïta
En commemoració de l’

Cal confirmar l’ assistència a la xerrada al telèfon:
93 511 27 03
O al correu electrònic: cvi@cvi-bcn.org

Títol de l’Exposició
COM A CASA
ENLLOC, CUIDEM AL
CUIDADOR
Objectiu de l’exposició:
Informar, orientar i assessorar a persones
grans i/o amb dependència i a les persones
cuidadores per:



Afavorir la permanència en el seu entorn habitual



Promocionar l'autonomia personal, li
un l’envelliment actiu i l'atenció a les
situacions de dependència



Prevenir riscos sanitaris (evitar fractures, pròtesis , intervencions quirúrgiques i estades a l’hospital o centres
sociosanitaris)
per retardar el més
possible la institucionalització.

11h. 13h. Exposició oberta al públic de
productes de suport per a:








Mobilitat
Transferències,
activitats d’higiene personal
Vestir
Cuinar
comunicació
Seguretat

Es podran provar i aprendre a utilitzar els
ajuts exposats.
Emissió del vídeo de presentació del
Centre de Vida Independent (CVI)
El Centre de Vida Independent (CVI) és un espai real per diagnosticar productes de suport i
tecnologia assistencial, configurat com una llar
digital accessible, on un equip humà interdisciplinari dóna assistència personalitzada a persones dependents o discapacitades i on es duen a terme activitats de recerca per a trobar
noves solucions que permetin millorar l’autonomia d’aquestes persones.

13’30 a 15. Comunicació adreçada a professionals.
Aprofundiment en la utilització dels productes
de suport, preguntes i reflexions.
Presentació del programa d’Adaptació
funcional a la llar. Aquest programa té la
missió d’afavorir que les persones grans o
amb discapacitat puguin viure a casa seva el
màxim de temps possible.

Formadors:
Sandra Millet i Pi-Figueras.
Pedagoga i logopeda (CVI)
Lluïsa Pla i Masip.
Fisioterapeuta (CVI)
Exposició
Àngel Romero i Hernández
Tècnic Ortopèdic.
(VIA LIBRE. Grupo Fundosa)

Horari de l’exposició:
10’30 a 15h.
Xerrada adreçada a professionals:
13’30h a 15h.

LLOC DE LA FORMACIÓ

Av. Salvador Allende, 45
Residència Teresa Duran
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Amb el suport de:

