Suport a la presa de
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Vida independent
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plena inclusió

a la comunitat

Filosoa de treball
Conscients del canvi de paradigma i del nou enfocament que la Convenció dels
drets de les persones amb discapacitat (CDPD) introdueix, ens mantenim ferms en
el desig de contribuir decisivament en aplicar les previsions que estableix la
convenció, avançant-nos especialment als dilemes inicials —de tipus legal, teòric i
pràctic— que planteja sobre l'igual exercici de la capacitat legal, però essent
plenament conscients que per tal d'assolir-los amb garanties d'èxit cal una reforma
legislativa substancial i unes polítiques socials compromeses, dissenyades per
proporcionar el suport social i l'assistència necessaris a aquest efecte.
Cerquem proporcionar suport a l'exercici de la capacitat jurídica amb salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos i la inuència indeguda,
de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans. Les salvaguardes han d'assegurar que les mesures relatives a l'exercici de la capacitat
jurídica respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona.
Treballem per maximitzar les capacitats de les persones i que puguin decidir quan
necessiten suport, o quan no el necessiten, cercant, en tot moment, limitar la
substitució en l'adopció de decisions oferint suport per adoptar-les. En aquest sentit
treballem constantment per equilibrar la bàscula entre el paternalisme i la llibertat,
sense caure en l'abandonament.
Orientem la nostra tasca a una vida independent i un màxim d'inclusió en la
comunitat.
Per tal d'assolir aquest objectiu, hem adaptat tots els nostres procediments de
treball en el marc d'un Pla de Qualitat fonamentat en Drets Humans.

Sobre nosaltres
La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines és una organització independent, sense ànim de lucre, constituïda al 2003. Tenim com a objectiu principal
defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb algun
tipus de discapacitat intel·lectual o bé degut a malaltia mental o a deciències cognitives relacionades amb el procés d'envelliment de la persona, al mateix temps que
ajudem a les persones a perseguir el seu benestar, assegurar la seva dignitat i preservar la seva autonomia a través de la protecció legal i el suport social.
Des dels nostres inicis hem proporcionat suport a més de 1.500 persones, de les
quals, més de 830, segueixen rebent-lo activament.
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Promovem el suport social i la intervenció terapèutica destinant el 66% dels nostres
recursos humans a l'Àrea Social que desenvolupa la seva tasca treballant en xarxa amb la
resta de professionals de l'Àrea Econòmica o l'Àrea Jurídica. La Fundació opera de conformitat al Codi Civil Català, marc legal pioner en mecanismes de suport i assistència,
institució de suport de caràcter voluntari.

Retorn Social de la Inversió
El Retorn Social de la Inversió (RSI) és un
estudi que ofereix una quanticació del
valor social generat per una organització.

Per cada 1  invertit en el servei,
la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

ha generat i retornat a la societat 4,69 
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Serveis
> Donar suport a persones adultes vulnerables, persones amb malaltia mental i/o persones
amb discapacitat intel·lectual que ho necessitin o puguin necessitar-ho, procurant preservar
la voluntat i les preferències personals i la plena inclusió a la comunitat.
> Millorar la qualitat de vida de les persones protegides per la Fundació defensant, promocionant i desenvolupant els seus drets i proporcionant informació, consell i assessorament tant a ells com a les seves famílies. Apostem per la vida independent i la plena
inclusió en la comunitat.
> Proporcionar assistència per ajudar les persones a identicar, planicar i executar els seus
desitjos i necessitats futures d'acord amb el seu projecte de vida, emprant instruments que
els permetin expressar la seva voluntat i les responsabilitats associades.
> Assumir el rol que marqui qualsevol altre mecanisme legal designat per l'autoritat judicial a
aquells que el necessitin a les comarques gironines i acceptar els deures, les obligacions i el
límits establerts mitjançant sentència judicial.
> Desenvolupar el rol de suport futur, mitjançant el suport a les persones que ho sol·liciten
per al seu futur o a aquelles que actualment exerceixen un càrrec en protecció d'algun familiar, amb el compromís d'assumir-lo en el futur en cas d'absència de familiars clau o del titular
del càrrec tutelar.
> Emprendre accions legals, en qualsevol jurisdicció, per tal de defensar els drets dels beneciaris i de les seves famílies.
> Augmentar la consciència social, sensibilitzar la societat i cooperar amb les autoritats i les
organitzacions públiques o privades en la millora dels mecanismes de suport destinats a
persones d'edat avançada, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat
intel·lectual.
> Assessorament a l'Administració pública i als serveis socials sobre mecanismes de suport a
tot tipus d'adults vulnerables, en termes generals o de manera especíca.
> Servei de suport futur acceptant encàrrecs perquè la Fundació gestioni els suports necessaris, en cas de no poder-ho fer en un futur. per a la pròpia persona o les persones a qui presten
suport en l'actualitat.
> Avaluació de casos derivats des d'altres àmbits (Justícia, Salut, Serveis Socials, etc.) i formació especíca per als professionals involucrats.
> Promocionar projectes, serveis o instal·lacions, conjuntament amb tot tipus d'entitats sense
ànim de lucre, per tal d'acomplir els objectius de la Fundació.

C. Pierre Vilar 5-7
17002 Girona (Catalunya)
tel. +34 972 24 91 10

girona@fundaciotutelar.org

wwww.fundaciotutelar.org

@Ftutelar
· Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.
· Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del
Sector Públic. Número d'indicador 315.
· Retorn Social de la Inversió de la Fundació: 4,69 euros
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La Fundació s'ha acollit al programa de Contractació en Pràctiques de Persones joves beneciàries del
programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Col·labora en el nançament de les actuacions de la Fundació

