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El Servei d’Acompanyament a la Vida Independent (SAVI) 

és un servei d’orientació i suport del Grup SOM VIA per al 

desenvolupament de les activitats quotidianes, la gestió del dia 

a dia, les habilitats i la participació activa de la persona. 

S’adreça a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o física 

amb diagnòstic en salut mental que viuen i volen viure al seu 

domicili i que requereixen d’un pla d’atenció (alimentació, cura 

de la salut, manteniment llar, roba, habilitats i relacions socials, 

participació...).

Com? A través d’un suport personalitzat al propi domicili, 

amb el vincle dels professionals del Grup i de la xarxa pública de 

salut mental. I fet a mida en funció de cada necessitat. El Servei 

d’Acompanyament a la vida Independent és l’actitud positiva 

davant el dia a dia. 

AUTONOMIA 
EN LA 
PRÒPIA VIDA

Al Grup SOM VIA creiem en les persones, en la diversitat. 

En l’apoderament, en la participació... I també en l’esforç i la 

responsabilitat de tothom que decideix viure a casa seva, de 

qui desitja aconseguir la màxima autonomia en l’àmbit del dia 

a dia, en l’àmbit social i en la comunitat. Creiem en tothom que 

vol ser autònom a la pròpia llar, a la pròpia vida.
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EQUIP

ACTITUD

AMB TOTA  
LA GARANTIA

Comptem amb un equip multidisciplinari jove, compromès i amb 

idees, que acompanya des del suport, l’autorepresentació i la 

transferència a la persona. Un equip amb la capacitat de transmetre 

en la seva atenció directa a domicili tota l’especialització dels 25 

anys d’experiència del Grup SOM VIA.

La nostra actitud és que tothom pugui viure tal com ha viscut 

sempre, sense que ningú deixi de fer allò que li agrada i que és 

part de la seva personalitat. 

El  Grup SOM VIA és una entitat acreditada pel Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
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CONTACTI AMB NOSALTRES

Si desitja més informació o assessorament personalitzat 

sobre el Servei, atendrem totes les seves consultes a: 

Grup SOM VIA, una entitat sense afany 

de lucre al servei de les persones.

C/Natzaret, 119-129

08035 Barcelona

www.somvia.org

info@somvia.org

T. 934 351 579


