
Llars amb suport 

Dia Mundial de la  
Salut Mental  

 
La salut mental a l’abast de tothom 

 
30 de Setembre de 2009 

 
Laura Notario 



Descripció 

 Les Llars amb Suport són un 
servei d’acolliment residencial, 
integrat a la comunitat, que 
permet a algunes persones 
amb Trastorn Mental Sever 
(TMS), viure de forma 
autònoma, però amb suport i 
supervisió externa. 



    Les Llars amb suport es troben dintre dels recursos 
propis, col·laboradors o concertats de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), concretament 
del Departament d’ Acció Social i Ciutadania. 

 
 Tot i ser un recurs no sectoritzat, es valorarà el criteri 

de proximitat al lloc habitual de residència de la persona 
objecte de la prestació. Per tal de garantir el 
manteniment dels vincles familiars i/o socials ja 
establerts. 

 
 



Objectius 
 

1. Proporcionar un allotjament que permeti assolir 
diferents graus d’independència i autonomia; 

 2. Prevenir i tractar el deteriorament produït per la 
cronicitat. 

 3. Millorar la qualitat de vida; 
 4. Facilitar la integració dels usuaris en la comunitat, 

cercant la normalització. (Disminució de l’estigma). 
 5. Prevenir o evitar situacions d’abandonament o 

marginació. 

 
 



S’ofereix  

 
  1. Allotjament i convivència; 
  2. Suport i supervisió en el seu procés; 
  3. Programa individual i flexible; 
  4. Acompanyament a la integració comunitària; 
  5. Informació i atenció a les famílies 



Accés  

-Circuït de derivació: 

CSMA Referència 

Departament  
d’Acció 

 Social i Ciutadania 

Direcció  
Assistencial 
 de les Llars  

Criteris Administratius Perfil clínic 

Conformitat Usuari  
i/o Representant 

legal 



Perfil dels usuaris 
 
- Certificat de disminució = ó > 65%  
- Complir criteris TMS 
- Tenir entre 18 i 65 anys 
- No requerir atenció sanitària permanent o continuada 
- Poder desenvolupar AVD amb supervisió externa 
- Absència d’antecedents immediats en el consum actiu 

de substàncies tòxiques. 
- Estar estabilitzat clínica i emocionalment 
- Vinculació a Serveis Rehabilitadors (Comunitaris, 

ocupacionals o laborals) 
 





Metodologia de treball 

 
 
 
 
 
 
 

Evolució i seguiment en les 
activitats 

Evolució i seguiment en el 
seu estat clínic 

Es realitzen tallers on es 
treballen diferents àrees; 

 
      · Medicació / Tractament 
      · Tasques domèstiques 
      · Oci 
      · Organització  

 
Reunions grupals on es 
treballen  els conflictes de la 
convivència, coneixement i 
maneig de la malaltia així 
com resoldre situacions 
estressants 
 



Formació equip 

 El personal de l’equip de les Llars és; 
  
  - 1 Psicòleg  (Direcció Assistencial) 
 
  - 1 Educador Social 
 
  - 1 Secretària  
 



Places i Rotació 
Hi ha 4 usuaris del mateix sexe per vivenda 

Tot i no estar pensat com a recurs finalista els 
índexs de rotació no són molt elevats 

25%

13%
49%

13%

Inici 2001
> 5 anys
> 2 anys 
2009
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