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Eix persones i les seves famílies

Del Pla estratègic 2022 destaquem 
els següents assoliments....

Hem millorat la comunicació amb les persones ateses mitjançant...
• Canal de whatsapp

Hem millorat el seu benestar aconseguint finançament per....
• Projecte d’oci inclusiu i promoció d’hàbits saludables
• Projecte d’ajuts tècnics
• Projecte d’adaptació d’habitatge per persones amb menys recursos

Hem promogut l’autodeterminació de les persones ateses implantant....
• Nou model de pla de suports individual
• Nova eina de registre i seguiment de les demandes 



Eix professionals

Eix gestió interna

Hem millorat el benestar dels nostres professionals mitjançant....
• Constitució d’un grup d’ajuda mútua

Ens hem adaptat als canvis legislatius de la reforma del procediment 
de modificació judicial de la capacitat d’obrar....
• Formant als professionals en les novetats
• Revisant i adaptant els nostres procediments
• Modificant els nostres estatuts, incloent canvi de nom i domicili de la

fundació

Hem agilitzat la gestió interna...
• Sol·licitant certificats digitals de les persones ateses per agilitzar els

tràmits amb l’Administració

Hem avaluat la nostra gestió interna Intercanviant coneixements...
• Amb altres entitats amb la mateixa missió



Eix impacte social
Hem donat a conèixer la nostra tasca.... difonent les novetats legislatives 
sobre la capacitat jurídica de les persones....
• Fent 2 xerrades a famílies 
•  Fent 2 xerrades formatives a professionals de l’àmbit sanitari
•  Participant en una taula rodona amb professionals jurídics 

Hem actuat d’experts explicant el nostre model....
• Formant part d’un projecte de cooperació internacional amb una entitat 

de Colòmbia

Eix sostenibilitat econòmica
Hem assegurat la sostenibilitat econòmica de la fundació....
• Acreditant-nos com a proveïdors de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 

Pública en els serveis de suport per a gent gran, servei de suport per a 
persones amb discapacitat intel·lectual i servei de suport per a persones 
amb malaltia mental.

• Sol·licitant retribucions judicials quan hem aconseguit incrementar el pa-
trimoni de les persones que acompanyem.




