
Objectius

Fomentar l’autonomia i sentiment de

pertinença,comfort i qualitat de vida

Participar en activitats significatives de la vida

quotidiana

Reduir sentiment d’institucionalització i

desvinculació, augmentar l’autodeterminació.

Metodologia
1. Bugaderia de l’Equipament com tintoreria.

Facilitar bossa de tela per introduir la roba

bruta

La persona fa entrega de la roba al

professional de bugaderia. Un cop neta, la recull

a bugaderia els dies indicats i horaris establerts.

2. Rentadora domèstica

Facilitar l’ús de la rentadora domèstica

Facilitar estris necessaris per realitzar

l’activitat.,estendre roba i recollir- quan és trobi

eixuta.

TINC CURA DE LA MEVA ROBA
Equipament Josep Miracle – Ajuntament Barcelona

Justificacio
Activitat vinculada a la autodeterminació i autonomia de la persona en aspectes de la vida quotidiana.

Reconèixer la persona gran com ésser únic, global amb dret a prendre decisions, independentment de les

capacitats cognitives que presenti i nivell de suport que necessiti. Tenir control sobre la pròpia vida es

essencial i es basa en els principis de dignitat, autonomia i independència. L’equip de professionals ha de

reconèixer la importància de promoure les oportunitats necessàries per a que les persones participin,

tenint en compte les seves capacitats.

Resultats

Mostra: 26 persones 19 presenten deteriorament

cognitiu lleu i 7 persones sense deteriorament.

Participants actius 8 (5 DCL i 2 SD) Adherència i

participació: 100% continuen activitat

Yesavage: 3 persones (37.5% de població) es

mantenen estables presentant estat ànim

normal, (Yesavage de 0-5); 5 (62.5% població)

presenten millora en estat d’ànim i no presenten

símptomes ansiós/depressius(Depressió lleu a

estat normal paràmetre 6-9 i ≥10 depressió a

estat d’ànim normal)

Disminució total de queixes relacionades amb la

roba (19% ) reducció 100% a 0 queixes

100% organitzen la roba, anteriorment,0%,

augment autonomia i autodeterminació.

Reducció 50% de sessions de psicologia

associada a símptoma ansiós-depressiu de la

mostra (Yesavage de 5-9 o ≥10) pas de 2

visites mensuals a 1.


