Persones Majors
PERSONES MAJORS
Des del departament de Benestar Social es realitzen les següents actuacions per a sol·licitar:
Sol·licitud de plaça pública per a Residències de la Tercera edat on s'ofereix allotjament i una atenció integral a
les persones.
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Ingrés en Centre de dia per a persones majors depenents i s'ofereix un programa d'atenció diürna a persones que
precisen ajuda per a realitzar les activitats de la vida diària.
Sol·licitud de bo respir on es pretén donar suport als
cuidadores de persones majors dependents oferint-los
la possibilitat que siguen ateses temporalment en un
centre especialitzat.
Servei d'Ajuda a Domicili municipal que proporciona
a aquelles persones que presenten problemes per a la
realització d'activitats elementals de la vida diària una
atenció directa en la llar afavorint la seua permanència.
Programa “Menjar a Casa” consistent a oferir a les
persones majors una dieta saludable i adaptada a les
seues necessitats en el seu propi domicili.
Servei de Teleasistència domiciliària, que facilita
davant una situació d'emergència que la persona major
puga tenir la seguretat que va a ser atesa.

Cessió d'equipament (llits articulats, grues, matalàs
antiescares), que temporalment ho precisen pel seu
estat de salut.
Ajudes econòmiques per a l'eliminació de barreres
arquitectòniques existents en l'edifici o en l'habitatge
de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat.
Ajudes econòmiques per a l'adquisició d’audífons,
grues hidràuliques.
l'atenció de persones majors dependents al seu càrrec.
Pensions no contributives per a persones majors
de 65 anys i que no hagen cotitzat el temps suficient per a accedir a una pensió del INSS.
Sol·licitud d'un complement per als perceptors de la pensió no contributiva i que residisquen en un habitatge llogat.
Places per a gaudir de Vacances Socials i de Termalisme tant del IMSERSO com de la Generalitat Valenciana.
Programa No Estigues Sols per Nadal, on es pretén oferir companyia en les festes Nadalenques a persones majors
que visquen soles.
Targeta Cultural que ofereix descomptes en les entrades de museus, teatres, entitats culturals per als pensionistes.
Targeta de transport interurbà, que ofereix als pensionistes un descompte en el bitllet d'autobús.
Tarifa Social de Telefònica, que ofereix un descompte als pensionistes en la tarifa mensual del pagament del telèfon.
Coordinació amb associacions locals que treballen en l'àmbit de persones majors: Jubilats, AFAMA i Voluntariat.
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