Acció sociall i Promoció Econòmica ‐Serveis sociials

A
AJUTS EC
CONÒMIC
CS DEL PR
ROGRAMA
A D’ATEN
NCIÓ SOC
CIAL A LE
ES
PERSO
ONES AM
MB DISCA
APACITAT
T 2018:
DESTINAT
TARIS
Podran ser beneficiàries les persone
es que tinguiin reconegutt un grau de discapacitatt igual o supe
erior al 33%
i que complleixin les con
ndicions i req
quisits que s' especifiquen
n en les base
es de convoc atòria.
DELS REQUIISITS PER SOL∙LICITAR
R‐HO:
ALGUNS D








Em
mpadronat i amb residè
ència legal a Catalunyaa durant 5 anys
Ten
nir reconeg
gut un grau
u de discappacitat iguaal o superior al 33% o, en tot cas, haverr
preesentat la sol∙licitud de valoracció o de re
evisió del grau
g
de diiscapacitat abans dell
14//06/2018. O ser person
na benefici ària d’una pensió de la Seguretaat Social d’incapacitatt
perrmanent en
n el grau de total, abssoluta o grran invalide
esa, o ser ppensionista de classess
passsives que tinguin re
econeguda una pensió de jubila
ació o de retir per incapacitatt
perrmanent peer al servei o inutilitat.
Ten
nir reconeg
gut un grau de discapaacitat igual o superiorr al 33% abbans de com
mplir els 655
anyys.
No rebre serveeis similars en establim
ments públiccs
Com
mplir les co
ondicions esspecífiques que s’estab
bleixen per a cada tipuss d’ajuda.

TIPOLOGIIA
 Aju
uts tècnics per a perso
ones amb d
discapacita
at visual: lu
upa amb lluum, ulleres, llum flexo
o
etcc.
 Aju
uts tècnics per a perso
ones amb d
discapacita
at auditiva:: avisador dde telèfon, audiòfons,,
am
mplificador, etc.
e
 Aju
uts tècnics per a perso
ones amb d
discapacita
at física: llitt articular, carro eleva
ador de llit,,
barrres de pareet, cadira de
e dutxa i vàtter, trapezi,, arnès per grua, etc.
 Aju
uts per mob
bilitat (s’ha d’acreditarr mobilitat reduïda):
r
ad
daptació de l vehicle, ettc.
 Aju
uts per a tra
ansport perr assistir a S erveis d’ate
enció precoç, etc.
 Intèrpret per amb
a
deficiè
ència auditivva o auditivva i visual.

PERÍODE DE LA CON
NVOCATÒR
RIA:
Des del 16
6 de juny fiins al 16 d’agost de 22018 (Data
a límit d’en
ntrega de ssol∙licituds a Serveiss
Socials 10
0/08/2018).
Més inform
mació:
Serveis Socials
Plaça de laa Concòrdiaa s/n
Tel: 93.764
4.22.74

1/1

