ASISGRAN
ASISGRAN, assistència social i serveis a domicili, som una associació sense afany
de lucre, que neix a Girona l’any 2000 a partir de la iniciativa professional d’un grup
de persones sensibilitzades amb la problemàtica de les persones dependents:
persones grans, persones de totes les edats amb algun tipus de discapacitat
psíquica, física, sensorial i/o persones amb malaltia mental.
La missió d’ASISGRAN és millorar la qualitat de vida i l’entorn d’aquelles
persones que pateixen algun tipus de dependència ja siguin nens, joves,
adults o gent gran.
A través de la nostra oferta d’Acompanyaments Assistencials i Terapèutics es
realitzen tot tipus de serveis d’ajuda domiciliaria, hospitalària, en centres de
recuperació o en els nostres despatxos.
El nostre personal qualificat dona serveis d’assistència i acompanyament a les
persones dependents amb discapacitat física, psíquica o sensorial, malaltia
mental, post operatoris o malalties cròniques o d’alt risc.
Per oferir als nostres clients un servei de qualitat hem creat un espai intern de
Formació Continuada que pretén la preparació específica dels nostres treballadors.

Els serveis d’Asisgran són:

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

SERVEI D’ASSISTÈNCIA A DOMICILI (SAD)

CONSULTA PSICOLÒGICA

SELECCIÓ DE PERSONAL

TERÀPIA DE GRUP

TELEASSISTÈNCIA

INTERVENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA EN CONTEXT

SERVEIS PROFESSIONALS COMPLEMENTARIS

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

FORMACIÓ OCUPACIONAL
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SERVEIS D’ATENCIA LA DEPENDÈNCIA

Des d’ASISGRAN oferim als nostres clients diferents tipus de serveis, que en moltes
ocasions esdevenen complementaris entre si, adreçats a totes aquelles persones
dependents ja siguin nens, joves, adults o gent gran, amb discapacitat psíquica,
física, sensorial, malaltia mental, post operatoris, malalts crònics i/o d’alt risc.

Servei d’Assistència a Domicili (SAD)
 Assistència a la Persona: Higiene, acompanyaments, ajudes a vestir-se,
aixecar-se del llit, companyia, alimentació, cures,...
 Assistència a la Llar: Organització, neteja, compra, cura de la roba,...

El SAD d’ASISGRAN és un servei d’atenció personalitzada i suport a domicili que
pretén la millora de la qualitat de vida i la integració de les persones en el seu
entorn familiar i social.
Aquesta tasca la realitza personal professional amb la titulació adient per a cada
cas: Metges/metgesses, Infermers/es, Pedagogs/gues, Treballadors/es Familiars,
Auxiliars d’Infermeria, Auxiliars de Geriatria, Auxiliars de la llar, Treballadores
Informals, ...
Un servei SAD pot ser d’assistència a la persona, d’assistència a la llar o ambdues
coses, segons les necessitats del client.
L’assistència a la persona es concreta, fonamentalment, en la higiene personal, el
control dels aliments i dels medicaments, l’acompanyament fora de la llar i el
suport emocional, les ajudes a vestir-se, aixecar-se entre altres.
Si es tracta de l’atenció a la llar, el servei es pot concretar en l’ordre, la cura i la
neteja de l’habitatge, la compra, la preparació dels àpats, l’administració econòmica
de la casa i la correcció de determinats hàbits relacionats amb l’atenció a la llar,
que no pot ser assumida per la persona o la família. Sempre segons les necessitats
del client.
A ASISGRAN fem un seguiment personalitzat dels nostres serveis, amb l’objectiu
de garantir-ne la qualitat i donar una resposta ràpida als canvis en les necessitats
de cada client. Aquests seguiment el realitzem de forma periòdica a partir de
trucades telefòniques i d’informes mensuals dels nostres treballadors/es.
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SELECCIÓ DE PERSONAL
 Assistència a la Persona: Higiene, acompanyaments, ajudes a vestir-se,
aixecar-se del llit, companyia, alimentació, cures,...
 Assistència a la Llar: Organització, neteja, compra, cura de la roba,...

El Servei de Selecció de personal d’ASISGRAN és un servei equivalent al SAD
però que té per objectiu cobrir jornades de treball molt àmplies, fins i tot de 24h.
Els psicòlegs d’Asisgran, l’ajudaran a triar el perfil més indicat per les seves
necessitats.
TELEASSISTÈNCIA
 Sistema d’assistència a distància 24h

La Teleassistència és un servei especialment indicat per aquelles persones que
requereixen una atenció continuada o que volen gaudir d’independència sense
renunciar a seguretat.
Davant d’una emergència, només prement un botó, s’estableix contacte directe
amb la central de comunicacions que proporcionarà la resposta adequada a les
seves necessitats: ambulància, bombers, policia local, familiars, amics, veïns, ...
Serveis Professionals Complementaris
Acostem a la teva llar aquell servei o atenció que necessites:
 Atenció Psicològica
 Tallers de Memòria
 Servei d’Òptic i Optometria
 Podologia
 Fisioteràpia i Rehabilitació
 Assessorament Nutricional
 Ajudes tècniques i material Ortopèdic
 Cures
 Perruqueria (Rentat, Color, Permanents,...)
 Manicures, Pedicures
 Bugaderia
 ...

Els Serveis Professionals Complementaris d’ASISGRAN persegueixen una
atenció biopsicosocial. Pretenen la millora de la salut en general i de la qualitat de
vida en particular, d’aquelles persones que per un o altre motiu no poden
desplaçar-se per cercar el servei.
Com sempre, realitzem un seguiment personalitzat del resultat d’aquests serveis de
manera periòdica o puntual, segons sigui el cas, a través del contacte telefònic amb
els clients i el professional que l’ha atès.
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El nostre objectiu és resoldre qualsevol necessitat que tingui l’individuo/a portant-li
el servei a casa.
SERVEIS D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

El Servei d’Atenció Psicològica d’ASISGRAN està dirigit a gent gran, adults,
joves, adolescents i nens. Adreçat a fer front els conflictes i malestars psicològics
com:









Estats depressius o depressió
Ansietat
Estrès
Trastorn del son
Trastorn de personalitat
Problemes de parella
Teràpies de Grup
Altres

Els Serveis d’Atenció Psicologia que oferim als nostres clients són:
Consulta Psicològica
La Consulta Psicològica d’ASISGRAN és un espai de psicoteràpia individual en el que
fer front als conflictes i malestars psicològics que sorgeixen en algun moment de la
vida.
Dirigit a la resolució de problemes psicològics com ara l’ansietat, la depressió o
estats depressius, l’estrès, els trastorns del son, etc. Inclou una valoració
diagnostica i l’atenció terapèutica que se’n deriva, a partir de la utilització de les
tècniques psicològiques més adients per a cada situació i per a cada persona.

Teràpia de Grup
Es una forma especial de teràpia en la que un petit grup de persones que passen
per situacions problemàtiques similars, es reuneixen, guiats per una psicoterapeuta
professional, per ajudar-se individualment i mútuament.
Aquestes persones comparteixen vivències, neguits i exposen una realitat pròpia,
però que es comuna a tots els membres del grup.
Dirigit també a persones que desitgin créixer, canviar i desenvolupar-se.
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Intervenció Terapèutica en Context
Dirigida a l’avaluació, diagnòstic i tractament de situacions més greus, cronificades
en el temps, amb una llarga experiència d’atenció psicològica o provocades per una
suma de diferents trastorns o problemàtiques severes amb un fort contingut
psicosocial, que tenen conseqüències incapacitadores per a la persona.

Acompanyament Terapèutic
Adreçat a professionals del camp de la Psicologia Clínica i de la Salut: Psicòlegs,
Psiquiatres, Psiconeuròlegs, etc., que requereixin de recursos clínics alternatius per
abordar problemàtiques que desborden els límits del consultori o l’àmbit
institucional.
L’Acompanyament Terapèutic és un recurs clínic alternatiu que ens permet treballar
amb casos que traspassen els límits dels consultoris o institucions i amb el que
resulta difícil o conflictiva la direcció del tractament, casos crònics o situacions de
crisis, addiccions,... Pretén treballar tots els aspectes de la vida diària del pacient a
través d’intentar crear un ambient que resulti terapèutic i contenidor, potenciant en
el medi la tasca terapèutica realitzada en consulta.
L’Acompanyament Terapèutic, es realitza sempre sota la direcció d’un diagnòstic
psicològic, psiquiàtric, neurològic que emmarca els objectius a treballar amb la
persona i una supervisió que guia el procediment a seguir.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL

Adreçat a totes aquelles persones motivades per millorar la seva situació laboral i/o
ampliar coneixements en el camp de l’acompanyament assistencial i terapèutic.
Oferim un seguit d’accions formatives internes i externes que responen a les
necessitats formatives dels professionals del sector de la dependència i que tenen
per objectiu la millora constant dels nostres serveis.
La formació, en general, esdevé l’eina que ens permet oferir un servei personalitzat
que s’adeqüi a les necessitats individuals de cada demanda. Ens permet casar
demanda i coneixements amb habilitats de la persona que ha de respondre a la
demanda.
Formació Externa
La formació externa, Formació Ocupacional i d’Orientació Professional va dirigida
a la inserció laboral i està desglossada en 2 blocs formatius, un destinat a persones
interessades en el camp de l’ajuda a domicili. I l’altra, adreçat a professionals del
camp social i la psicologia clínica i de la salut interessades en el camp dels
acompanyaments terapèutics.
APRENENTATGES BÀSICS EN ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA
Un programa formatiu destinat a tots aquelles persones motivades per millorar la
seva situació laboral i/o ampliar coneixements en el camp de l’atenció domiciliària.
L’objectiu és la formació, l’assessorament i la inserció laboral en el sector de
l’atenció a domicili o l’acompanyament assistencial, que es concreta en un curs
format per dos mòduls. El primer, amb un total de 15 hores on treballen temes de
Gerontologia, Puericultura, Fisioteràpia, Primers Auxilis, Ètica Laboral, Inserció
Laboral, Acompanyament al Dol, Tècniques de Motivació,... a la fi del mòdul
s’entrega un diploma. El segon mòdul té per objectiu la inserció i el coneixement de
la nostra cultura: Llengua catalana, Nutrició i cuina catalana.
FORMACIÓ EN ACOMPANYAMENT TERAPEUTIC
Adreçats a professionals de la intervenció social i psicològica com Educadors/es
Socials; Psicòlegs i Psicòlogues; Treballadors/es Socials; Treballadors/es Familiars;
Auxiliars de Pediatria, Auxiliars de Clínica, etc.
El programa pretén la integració laboral i formació permanent en el camp dels
Acompanyaments Terapèutics i inclou:
 Formació específica en el camp de l’Acompanyament Terapèutic.
 Inserció laboral en el camp dels Acompanyaments Terapèutics.
 Supervisió, coordinació i seguiment de la tasca laboral que es realitza.
Formació Interna
A nivell intern, als nostres treballadors se’ls ofereix un servei de formació
continuada que els permet millorar i actualitzar els seus coneixements, amb
l’objectiu final de poder d’oferir un servei de qualitat als nostres clients.
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