Area de Drets Socials
i Serveis a les
persones

INFORME SOCIAL PER A LA
SOL·LICITUD DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MUNICIPAL
Dades de la persona sol.licitant:
Cognoms:

Nom:

NIF:

Data naixement:

Home:

Dona:

Adreça:
1. Habitatge:
1.1

Bon estat de l’habitatge, equipaments i subministraments

1.2

Habitatge disposa d’equipaments o subministraments, tot i que alguns dificulten la realització
d’algunes tasques.

1.3

Condicions de solidesa i salubritat inacceptables per l’habitabilitat i manca d’instal·lacions i
equipaments.

Nota: El/s titular/s beneficiari/s del servei de menjar a domicili, han de comptar com a mínim amb els serveis
bàsics i subministraments i és imprescindible gaudir de nevera.
1.a Mancances de l’habitatge:

A

a

Adaptacions interiors necesàries

b

Adaptacions necessàries per facilitar l’accessibilitat a l’exterior

c

Equipaments necessaris

d

Estris domèstics necessaris
Manca d’higiene

e
+

2.

Accessibilitat als serveis de la comunitat:

1.1

L’emplaçament de l’habitatge i les circumstàncies del seu entorn faciliten plenament l’obtenció dels
serveis bàsics i assistencials de la comunitats i domiciliaris

1.2

L’emplaçament de l’habitatge i les circumstàncies del seu entorn permeten l’obtenció dels serveis
bàsics i assistencials de la comunitat i els serveis domiciliaris tant assistencials com bàsics i
dificulten l’obtenció dels serveis assistencials de la comunitat
L’emplaçament de l’habitatge i les circunstàncies del seu entorn permeten l’obtenció dels serveis
bàsics i assistencials a domicili i dificulten l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials de la
comunitat.
L’emplaçament de l’habitatge i les circumstàncies del seu entorn dificulten l’obtenció dels serveis
bàsics i assistencials de la comunitats i els domiciliaris

1.3

1.4
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3. Nivells de relació:
3A

La persona viu sola.

3E

La persona viu amb familiar llunyans

3B

La persona viu en parella.

3F

La persona viu amb amics

3C

La persona viu amb familiars de primer
grau.

3G

La persona viu amb altres

3D

La persona viu amb familiars de segon
grau.

Nivells de relació (no son excloents i s’han de relacionar amb el nuclis de convivència):
B

C

D

E

F

G

3.1

Relació satisfactòria.

3.2

Relació acceptable.

3.3

Relació insatisfactòria.

3.4

Relació insatisfactòria amb
maltractaments físics.
Relació insatisfactòria amb
maltractaments psicològics.
Relació insatisfactòria amb
maltractaments per descurança.

3.5
3.6

Independentment del nucli convivencial
3.7

Té bona relació amb l’entorn

3.8

Té manca d’integració social

Genograma:

4. Suport social i familiar:
4.1

Disponibilitat total per cobrir les atencions.

4.2

Disponibilitat nits i els caps de setmana per cobrir atencions.

4.3

Disponibilitat amb ajudes concretes de curta durada, amb una periodicitat diària per cobrir les
atencions.

4.4

Disponibilitat amb ajudes concretes de curta durada, amb intervals de dos o tres dies per cobrir
atencions.

4.5

Disponibilitat amb ajudes de periodicitat setmanal per cobrir atencions.

4.6

No pot comptar amb cap tipus d’ajuda de familiars o del cercle relacional.
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4. Soport social i familiar (informacions complementàries, algunes categories no son excloents entre elles)
4.A

Poden assumir l’esforç físic que requereix tenir-ne cura.

4.B

Es responsabilitzen dels desplaçaments ocasionals o d’ajudes puntuals setmanals o quinzenals.

4.C

No poden assumir l’esforç físic que es requeriex per tenir-ne cura.

4.D

Es troba en una situació d’esgotament emocionals per estrés continuat.

4.E

El suport implica l’acolliment al domicili del vetllador.

Puntuació total:

5. Activitats instrumentals de la vida diària:
5.A Capacitat per utilitzar el telèfon
El/la sol.licitant utilitza el telèfon a iniciativa
1
pròpia. Contesta el telèfon sense marca.
Marca uns quants números de telèfon força
coneguts.
No utilitza el telèfon en absolut.
0

5.E Rentat de la roba
Realitza completament el rentat de la roba o
1
solament de les peces petites.

5.B Anar a comprar
Realitza totes les compres necessàries
1
amb independència. Compra petites
coses. Hi ha d’anar acompanyat/da.

5.F Ús del transport
Viatja amb independència en transport públic o
1
condueix el cotxe propi. Es capaç de traslladarse utilitzant un taxi, però no fa servir cap altre
transport públic.
Viatja acompanyat/ada d’una altra persona o
0
no viatja en absolut.

0

És incapaç de realitzar cap compra

0

Necessita d’una persona que s’ocupi de tot el
rentat.

5.C Preparació dels àpats
Organitza, prepara i serveix els menjats
1
adequats amb independència.
Prepara els menjars adequats si se li
0
donen els ingredients. Escalfa, serveix i els
prepara però no manté una dieta
adequada. Necessita que se li prepari i
serveixi el menjar.

5.G Responsablitat sobre la medicació
És responsable en l’ús de la medicació en les
1
dosis correctes i en les hores assenyalades.
Se li ha de preparar la medicació perque se la
0
prengui. No és capaç de resposabilitzar-se’n.

5.D Tenir cura de la casa
Té cura de la casa per si mateix o amb
1
ajuda ocasional. Realitza feines
domèstiques lleugeres com fregar els
plats o fer els llits encara que no
mantingui un nivell de neteja acceptable
Ajuda en totes les feines de casa. No
0
participa en cap tasca domèstica.

5.H Capacitat per utilitzar els diners
Administra amb independència el pressupost.
1
Necessita ajuda per fer gestions al banc o
despeses importants.

0

Incapaç d’utilitzar els diners.
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Diagnòstic social i altres dades d’interès:
Poseu la informació que sigui d’interès i no hagi estat objecte d’atenció en aquesta valoració.

Resum de perfils:
Poseu el número que correspongui als indicadors de cada categoria i les lletres que aportin informació complementària.

1. Habitatge
2. Accesibilitat als serveis de la comunitat
3. Nivells de relació
4. Suport Social i familiar
5. AVDI
6. AVD
7. Cognició

Servei que proposa el/la treballador/a social. Servei que assignaria per anàlisi del perfils
SAD Persona sola
SAD Persona amb suport insuficient
Teleassistència
Menjar a domicili persona sola
Menjar a domicili persona amb suport insuficient
Dades d’identificació del treballador social
Informe social emès per:
Col.legiat núm:
Dependència servei:
Telèfon:

Municipi:

Signatura:

Terrassa a

Sol.licitud de serveis d’atenció domiciliària municipal: <<PERSONA:DADES:NOM>> <<PERSONA:DADES:PRIMERCOGNOM>>
<<PERSONA:DADES:SEGONCOGNOM>>

Pàgina 4

