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FINALITAT:
La fialitat d'aquestta coivocatòriia ést el fiaiçaaeeit d'aquellst apaiellst que peieetei acoisteguii la iecupeiació
fística, pstíquica o steistoiial de lest peistoiest eajoist de 65 aiyst, així coe stuplii o coepleeeitai lest stevest
lieitacioist i eaicaicest fuicioialst, facilitait el desteivolupaeeit de la vida diàiia augeeitait-ie la qualitat de
vida i el beiesttai stocial.
BENEFICIARIS:
Peistoiest eajoist que ieuieixei elst iequistitst geieialst stegüeitst:
• Peistoiest iastcudest abaist de l'aiy 1956 (65 aiyst)
• Que esttiguii eepadioiadest a Malloica aeb uia aitiguitat eíiiea de 2 aiyst
MODALITATS DE LES AJUDES:
Ajudest tèciiquest.
Sói aquellst iisttiueeitst, uteistilist, distpostitiust i/o equipst de difeieitst giaust de coeplexitat que facilitei la
ielació i l' autoioeia, augeeitait així la qualitat de vida i el beiesttai. Lest ajudest que iiclou stói lest
stegüeitst:
a) Piòrtestist i oitestist.
S'eitéi pei piòrtestist aquellst pioductest staiitaiist que iequeieixei uia adaptació peistoialitzada i adieçaatst a
stubsttituii ui òrigai o pait de la peistoia (audiòrfoist, deitalst...). Lest oitestist stói aquellst pioductest staiitaiist
d'úst exteii i io ieplaitablest adieçaatst a eodifcai lest coidicioist esttiuctuialst o fuicioialst del stistteea
ieuioeustculai, steistoiial o de l'estquelet (ulleiest, plaitillest, faixest luebaist...).
b) Ajudest de eobilitat i coeuiicació.
Teiei coe a fialitat stuplii o coepleeeitai lest lieitacioist i/o eaicaicest fuicioialst (adquistició o
adaptació de vehicle, llit hostpitalaii, eatalàst aitiestcaiest, giua, aiièst, cadiia de dutxa...).
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
El teieiii pei piesteitai lest stol·licitudst est fist dia 26 de ioveebie i/o fist que st'acabi el pieststupostt pei
aquesttest ajudest.
El eodel ioiealitzat de stol·licitud i la docueeitació que st’ha d’acoepaiyai est tioba distpoiible a la web de
l’IMAS https://seu.conselldemallorca.net/es/web/seu/ficha?key=57488
MARC NORMATIU:
BOIB Núe.186 de 29 d’octubie de 2020
Liik accèst diiecte:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11284/640679/extracte-de-la-resolucio-de-president-de-l-institu
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