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Si vols saber més sobre nosaltres
i la problemàtica de la malaltia
d'Alzheimer pren-te uns minuts i
visita la nostra pàgina.

www.fevafa.org

DECLARADA D`UTILITAT PÚBLICA

Què significa que una AFA
pertanya a FEVAFA?
Les Associacions que formen part del teixit
associatiu de FEVAFA han sigut sotmeses a
un rigorós procés d'incorporació, en el
que han demostrat:
• Mitjans materials i humans, especialitzats i
adequats.
• Oferta activa de servicis directes a l'usuari i a les seues famílies.
• Eficient gestió interna.
• Ser una entitat sense ànim de lucre.
• Posseir uns òrgans de representació i de
direcció formats per familiars i/o amics de
persones que patixen la malaltia d'Alzheimer.
• Transparència fiscal, laboral i administrativa.

Per a contactar amb FEVAFA:

ELLS VAN OBLIDAR EL SEU PASSAT
TU NO OBLIDES EL SEU FUTUR

C/. Rafael Alberti, 6 pta. 10
46970 Alaquàs—València
Tfn: 96 151 00 02
Mòbil: 670 611 207
info@fevafa.org
www.fevafa.org

recorda: SI PENSES SOL·LICITAR EL SERVICI
D'UNA AFA PREGUNTA SEMPRE
SI ESTÀ FEDERADA
FEVAFA ÉS SINÒNIM DE GARANTIA

• Treballar per millorar la qualitat de vida de la
persona que patix la Malaltia d'Alzheimer i la
del seu familiar.

“A LES ASSOCIACIONS (AFA)
ELS TRACTEM COM A CASA”
www.fevafa.org
en la secció “ASOCIACIONES”
DECLARADA D`UTILITAT PÚBLICA

ELS DRETS DELS AFECTATS PER LA MALALTIA D´ALZHEIMER
SÓN RESPONSABILITAT DE TOTS
La Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer lluita per millorar la qualitat de vida
de totes les persones afectades per esta malaltia a la Comunitat Valenciana.
Per això des de 1997, treballem perquè les persones que patixen la malaltia d'Alzheimer tinguen accés a centres de respir i centres de dia, disposen d'assistència a domicili, reben atenció multidisciplinària i teràpies cognitives que retarden la seua malaltia,
estiguen protegits contra situacions de discriminació o desatenció i que reben, en tot moment, un tracte digne. Però la nostra
tasca no sols es destina a la persona que patix la malaltia, sinó que gran part està dirigida al familiar que exerceix de cuidador principal, a qui li oferim informació, ajuda, grups de suport, teràpies i assistència psicològica.

La nostra xarxa assistencial està present a les províncies d'Alacant, València i Castelló, mitjançant les unitats anomenades AFA
(Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer) que ofereixen una àmplia varietat de servicis en el seu àmbit d'actuació:

•

Informació, orientació i assessorament

•

SADE (Servici d´Ajuda a Domicili Especialitzat)

•

Servici de diagnòstic

•

Centre de dia o de respir

•

Grups d´autoajuda

•

Cursos de formació professional

•

Estimulació cognitiva

•

Divulgació i sensibilització social

•

Fisioteràpia i psicomotricitat

•

Transport

TU POTS FER MOLT
La malaltia d'Alzheimer es definix com una forma de demència. És una afectació cerebral
progressiva i degenerativa que danya la memòria, el pensament i la conducta. Les persones
que la patixen són dependents, en menor o major grau, d'un cuidador principal. Per a poder
oferir-los la màxima ajuda possible necessitem la teua col· laboració i compromís.
Amb moltes ajudes com la teua, per xicoteta que siga,
podem fer grans coses:

• Projectes de suport psicològic
• Projectes de formació per a cuidadors, familiars i professionals
• Compra de materials per als tallers de teràpia cognitiva
• Jornades informatives d`interès socio-sanitari
• Espais de Vida
Totes les persones mereixen viure amb dignitat.
Ajuda´ns a oferir-li-la.

