



 



  

  
 


  


              

  
  
    
          
      

Ens ajudes, vols participar-hi ?
 
         


 

            
    
 

Accedeix al formulari
i participa!



 





 



  

  
 


Manteniment de la llar:


            
   

Nom:
Contacte/correu electrònic:
Telèfon:
Gènere: Femení
Masculí
No binari
M’interessarien els serveis oferts per la cooperativa, quins?:

          

Neteges amb una freqüència determinada: puntuals, setmanals…
Neteja intensiva i general de la llar
(puntuals a demanda).
Altres qüestions relacionades amb la
neteja de la llar:

  
  
    

Ajudes i serveis puntuals: acompanyaments mèdics, compres, manteniment
de neteja de la llar, higiene personal,
dieta i menjar.
Assistència domiciliària per hores,
mitja jornada o completa.
Assistència i treball a la llar tota la
setmana (Interna).

Cures i atenció a persones amb
Diversitat Funcional:

  

Oci i temps lleure.

    

Ajudes i serveis puntuals: assistència
en Activitats de la vida diària i
suport conductual.

  

Cures i atenció a persones amb
necessitats de suport:

Altres:

Ajudes i serveis temporals per
incapacitat de la persona cuidadora
“respir”.
Companyia, Oci i temps lleure.
Altres:

Cures i atenció amb infants:
Oci i temps lleure.
Ajudes i serveis puntuals: reforç
escolar, etc…

Ens ajudes, vols participar-hi ?

Altres:

          
         





Les vostres dades personals s’incorporaran en els ﬁtxers de l’Ajuntament de Sant Cugat únicament per a la ﬁnalitat de les informacions
vinculades amb els serveis de la cooperativa de serveis a la llar i cures. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modiﬁcació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a ????????.
Accepto la política de privacitat
El responsable del tractament de les vostres dades és l'Ajuntament de Bellpuig P2505900G amb seu a c/Homenatge a la Vellesa, 6 25250
Bellpuig Tel. 973 320 408 ajuntament@bellpuig.cat En nom de l'organització tractarem la informació que ens facilita per tal d'inofrmar-li sobre
el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les
obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir conﬁrmació
sobre si l'Ajuntament estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectiﬁcar les dades i
nexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis
relacionats amb els sol·licitats.

