SOL·LICITUD D’ACCÉS I REGLAMENT INTERN DELS TALLERS
D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA
-

Per poder formar part del grup les persones han d’estar obligatòriament
avaluades per neurologia o medicina general, per tal de comprovar la idoneïtat
amb la resta del grup, segons els criteris d’inclusió/exclusió del programa. Es
farà la primera valoració al començar el programa, i es durà a terme un
seguiment de cada cas.

-

En el moment de la incorporació de l’usuari als tallers, els familiars hauran
d’aportar tota aquella documentació (referent al mateix) que l’associació els
demana. L’actualització d’aquesta documentació serà responsabilitat del
familiar.

-

Aquest programa es pot consultar a la Seu de l’associació, i demanar la
explicació del mateix a qualsevol de les terapeutes.

-

Els usuaris han de respectar les normes de funcionament del grup: puntualitat,
assistència regular i participació activa.

-

En cadascuna de les sessions s’entrenaran les funcions cognitives a través de
les tasques i exercicis específics.

-

Els tallers funcionaran als municipis de Tortosa, Roquetes, L’Ametlla de Mar i
Camarles, en els següents horaris:
 Tortosa: Grup 1 (De 10 a 11:30 hores; dimarts, dimecres i divendres)
 Tortosa: Grup 2 (De 11:30 a 13 hores; dimarts, dimecres i divendres)
 Roquetes. (De 11 a 12:30 hores; dilluns, dijous i divendres)
 Camarles. (De 11 a 12:30 hores; dimarts i dijous)
 Aldover. (De 15.30 a 17 hores; dilluns i dimecres)
 Paüls. (De 10.30 a 12 hores; dilluns i dijous)
 Campredó. (De 15.15 a 16.45 hores; dimarts i dijous)

-

El transport de les persones del grup és pel seu comte, llevat el cas d’existir un
conveni de transport amb alguna institució pública.

-

Els usuaris hauran de deixar el grup si a la valoració no compleixen els criteris
d’inclusió demanats. És motiu també per abandonar el grup, el no compliment
de les normes o la manca d’acoblament a causa de trastorns conductuals i/o la
no adaptació al mateix per altres raons segons valoració de les terapeutes.

-

L’usuari abandonarà el grup temporalment en cas de patir alguna mena
d’infecció que pugui presentar perill de contagi a la resta d’usuaris.
S’incorporarà en el moment que l’afectació s’hagi resolt amb el corresponent
informe mèdic que ho confirmi.

-

L’usuari abandonarà el grup en el moment en que les seves capacitats físiques
i/o psíquiques, li impedeixin seguir les tasques i exercicis específics que s’hi
desenvolupen.

- Tota la documentació que no sigui reclamada una vegada l'usuari es doni de
baixa serà destruïda.
-

La pertinença al Taller d’estimulació cognitiva és exclusiva per als socis
d’AFATE, i totalment lliure i gratuïta.

-

La durada del taller es donarà segons les capacitats dels malalts i els recursos
econòmics de l’associació.

Demano que s’inclogui al Grup d’estimulació cognitiva a:
...................................................................................................................................

Accepto aquestes normes i em comprometo a respectar-les.

Signatures
Participant al taller:

Familiar:

______________ , _____ de __________________________________ de __________

