Ajudes tècniques en l'adaptació
funcional de la llar (ex. llit articulat).
Adaptació de vehicle de motor per a
facilitar el desplaçament de manera
autònoma.
- Ajudes d'emergència social. Despeses
destinades a cobrir necessitats bàsiques
familiars, ajudes al pagament del lloguer,
subministraments
energètics,
desplaçaments a centres sanitaris o per a
accions de formació i inserció laboral
d'aturats.
Per a més informació o per a sol·licitar
algun dels serveis, cal acudir al Centre
Social Municipal d'atenció primària bàsica
més pròxim, segons el vostre domicili i
sempre mitjançant cita prèvia.
També podeu contactar a través de
l'adreça
electrònica
ssociales@castello.es

SERVEIS QUE OFEREIX

Centre Social Zona Centre
C/ Colón, 38 A
Tel.: 964 35 54 85

L'AJUNTAMENT

Centre Social Zona Nord
C/ Historiador Escolano, 28 bis,
baixos
Tel.: 964 24 76 00

DE CASTELLÓ A
LES PERSONES MAJORS

Centre Social Zona Sud
C/ Cantó de Castàlia, 21, baixos
Tel.: 964 24 45 84
Centre Social Zona Est
C/ Ceram. Guallart Carpí, 1, baixos
Tel.: 964 22 40 05
Centre Social Zona Oest
Quadra la Salera, s/n.
Polifuncional Urban
Tel.: 964 25 16 89
Centre Social Zona Grau
C/ Foradà, 8
Tel.: 964 28 13 68

Edifici

Oficina de Gent Gran
Ajuntament de Castelló (planta baixa)
Pl. Major, 1
964 35 51 00
oficinadelmayor@castello.es

L'Oficina de Gent Gran ha elaborat aquest
fullet per a informar la ciutadania dels
serveis que ofereix l'Ajuntament de
Castelló a les persones majors.

SERVEIS OFERITS PER L'OFICINA
DE LA GENT GRAN
- Assessorament i atenció psicològica.
- Promoció i desenvolupament del
voluntariat de persones majors.
- Activitats d'oci i temps lliure.
- Promoció i desenvolupament del
programa "Horts Urbans".
- Activitats de sensibilització sobre les
necessitats de les persones majors.
Activitats
interculturals
intergeneracionals amb majors.
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- Activitats formatives (aules tercera
edat, activitats esportives, tallers
socioculturals, etc.)

- Activitats
amigables".

del

projecte

- Activitats
saludable.

d'envelliment

"Ciutats

actiu
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- Gestió del Centre per a Majors
Columbretes.

SERVEIS OFERITS PELS SERVEIS
SOCIALS MUNICIPALS
- Major a casa. Dirigit a persones majors
i/o que patisquen alguna discapacitat.
Menjar a domicili diàriament i neteja
bàsica de la llar setmanalment.
- Menjar a casa. Dirigit a les persones
majors i/o que patisquen alguna
discapacitat. Dificultat per a realitzar la
compra i preparar el menjar diari. Hi ha
diversos tipus de menús.
- Ajuda a domicili polivalent. Servei
prestat per personal qualificat per a
atendre les necessitats més bàsiques com
atenció i higiene personal, supervisió
d'alimentació, medicació, compres i neteja
de la llar, etc.

- Teleassistència domiciliària. Resposta
a situacions d'emergència o d'inseguretat,
soledat i aïllament amb només polsar un
botó, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.
- Tramitació i derivació a la Conselleria
de Benestar Social de sol·licituds de
serveis dependents de la Generalitat
Valenciana per a persones majors i/o
en situació de dependència.
- Transport adaptat. Dirigit a persones
que, per edat, malaltia o per patir algun
tipus de discapacitat física o psíquica, no
poden fer ús del transport públic.
- Prestacions econòmiques. Ajudes per
a donar suport a persones majors amb
problemes
motors
o
sensorials,
incrementar la seua autonomia, potenciar
les seues possibilitats i afavorir les
relacions i la seua integració en la societat.
Modalitats:
Ajudes tècniques en adaptacions
personals (ex. audiòfons).

