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DESCRIPCIÓ: 

Es tracta d'un projecte d'intervenció psicosocial dirigit a afectats/as per 

ictus, que té com a objectiu principal l'augment de la qualitat de vida de les 
persones afectades a través de la prestació de serveis d'atenció social i 

suport psicològic. 

Des del servei d'atenció social s'oferirà informació, orientació i 

assessorament i un servei d'acompanyament en el tràmit de gestions de la 
informació facilitada.  

Des del servei d'atenció psicològica es prestaren sessions individualitzades, 

també s'oferirà coordinació de grups d'autoajuda i ajuda mútua.  

El programa de suport psicosocial va dirigit de manera directa a qualsevol 

afectat/a per Ictus dins de la ciutat de València que precise d'atenció i 
suport, encara que indirectament també poden beneficiar-se els seus 
familiars, entenent per aquests a aquelles persones amb un vincle sanguini 

o legal i aquelles persones rellevants de l'entorn de l'afectat/a, amb una 
vinculació afectiva i instrumental que precisen del servei, ja siguen socis o 

no. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Dirigit directament a persones afectades per Ictus dins de la ciutat de 
València que precisen d'atenció i suport social i psicològic; indirectament 

poden beneficiar-se familiars, entenent per aquests, persones amb vincle 
sanguini o legal, i/o de l'entorn de l'afectat/a, amb vinculació afectiva i 
instrumental, ja siguen socis o no. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

El projecte va dirigit a totes aquelles persones afectades per Ictus que 
resideixen a València. L'atenció es realitzarà a València Cabdal, en un local 
cedit per COCEMFE València, situat en el carrer Torres, 12 sota esq., en el 

barri Nou Moles del districte L’Olivereta. 

 

 

 



 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

L’Ictus és un trastorn brusc de la circulació cerebral, altera funcions de 
determinades regions del cervell. Sent primera causa mortal en dones i la 
segona en homes en la C.V.; els/les afectats/as augmenten, un 40% en els 

últims quinze anys. En la C.V sorgeixen 10.500 casos nous a l'any.  

Per açò, apreciem una escassa existència de previsions, plans i accions 

psicosocials dins d'aquest col·lectiu; per tant, volem augmentar la qualitat 
de vida de les persones afectades per Ictus i les seues famílies, a través de 
la prestació de serveis d'atenció social i suport psicològic. I TU POTS 

AJUDAR-NOS. 


