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Obsefvaicions sobfe aa iniiciatvaa ea icontng t i aabast dea Paa de Dfets H

ans de Cataa nya en genefaa

Dret de les persones amb discapacitat a un nivell de vida adequat: salut, serveis, prestacions i ajuts socials.
-

Elaborar un mapa de serveis existents per a persones amb Discapacitat, detectar mancances i
resoldre-les.

-

Dotar dels serveis de suport complementaris a les famílies per a que tnnuin les mateixes
oportunitats que la resta de famílies: feina, oci, etc.

-

Garantr que les persones cuidadores que renuncien a l’actvitat laboral remunerada, pel fet de
cuidar a un familiar amb discapacitat, tnnuin narantda la possibilitat de cotttar a la Senuretat
Social per benefciar-se dels ajuts que sinuin necessaris.

-

Garantr la qualitat i sufciincia dels diferents serveis de suport domiciliari: rehabilitaci,, atenci, a
la llar, etc.

-

Garantr l’accés a farmàcia nratuïta a les persones amb un elevat nrau de discapacitat, en les
mateixes condicions que les persones jubilades.

-

Garantr que els seveis midics i sanitaris tnnuin la formaci, i sensibilitat per saber atendre amb
qualitat a les persones amb discapacitat.

Dret de partcipació de les persones amb discapacitat.
-

Fer campanyes d’informaci, per tal que la societat prennui consciincia que les persones amb
discapacitat poden votar.

-

Que les enttats que treballen per a les persones amb discapacitat comptn amb una representaci,
de les persones amb discapacitat en els seus òrnans directus.

-

Que les situacions en les que s’ha de determinar quina persona ha d’assumir la tutela de la persona
a qui se li modifqui la seva capacitat lenal, tenir present que pot ser-li més benefci,s que sinui una
enttat que els propis pares o familiars, que poden tenir interessos contraris als drets a la persona
amb discapacitat.

Observacions relatves a la situació del dret o drets objecte de debat en aquesta #ÀgoraDeDrets

Dret al màxim nivell d’autonomia possible, vida independent i inclusió social:
Pfopostes de

iaaofa:

-

12) Gafantf ea dfet deas inrants i adoaesicents a b disicapaicitata en icondiicions dig aatata a aa
pafticipaició en aictvitats addiu esa feicfeatvesa despaai i espoftvesa inicaoses aes u e es raicin dins dea
siste a esicoaaf. Convertr espais o tones de joc infantl accessibles per tal que sinuin inclusives.

-

Que les prestacions que s’anomenen garantides de la cartera de Serveis Socials, ho sinuin de
forma veritable i efectva.

-

Garantr que totes les persones que vulnuin o necessitn, punuin disposar de serveis substtutoris de
la llar (llar residincia, residincia, i suport a la vida independent).

Que l’accés als serveis substtutoris de la llar no sinui únicament per situacions nreus i d’emernincia, que també
sinuin accessibles a famílies i persones amb discapacitat que únicament pretennuin emancipar-se mútuament.

Observacions relatves a les Mesures del Pla de Drets Humans


Q ines

odiificaicions s ggefi ? Pef u è?

Propostes de millora:
-

Reiconèixef aes espeiciificitats individ aas de icada pefsona pef aict afa fespeictant aes seves aaibeftats i eas
se s dfets.

-

Estabaif

-

Respeictaf aa int itat apaiicant ea pfinicipi de aa iconifdeniciaaitat en aa gestó de aa inrof aició.

-

Pfesefvaf aa int itat pef fespeictaf i poteniciaf aa dignitat de aa pefsona.

ètodes i pfotoicoas aas Sefveis dAtenició u e gafanteixin aa int itat de aes pefsones.



Q ines

-

es fes aregifíe ? Pef u è?

Avançar en nous models residencials, menys insttucionalittats, més reduïts, més propers i intenrats
en la societat. Comptar amb els suports sociosanitaris necessaris per tal que les llars comunitàries
punuin atendre a persones amb alta dependincia (fsica o comportamental), per exemple el
SEMSDI, la UHEDI.

. I p asaf i ifnaaitzaf aa feiconvefsió deifnitva deas CEE en icentfes de feic fsos pef a aes esicoaes
ofdinàfies ico a eicanis e de s poft pef ref ereictva aesicoaafitzaició inica siva o altres f,rmules
entremitnes que contnuïn narantnt la no senrenaci, i el benestar de tothom.



Q ines



Q ins aictofs icfeie u e sha fia de tenif en ico pte pef aa i pae entaició dau est dfet i dau estes
Mes fes?



Q ins à bit i/o seictofs de aAd inistfaició icfeie u e ha fien destaf
es fes?

-



es fes s pfi ifíe ? Pef u è?

és i paiicats en aexeic ició de aes

Garantr que els serveis midics i sanitaris tnnuin la formaci, i sensibilitat per saber atendre amb
qualitat a les persona amb discapacitat.

Q ins ha fien de sef eas eixos pfiofitafis pef taa de ref n seg i ent dea ico pai ent de aes

es fes?

Proposta de dret:
Dret de les famílies de les persones amb discapacitat:
-

A gaudir de serveis de respir.

-

A poder accedir als serveis substitutoris de la llar o complementaris quan ho necessitin o quan
vulguin fer un projecte d’emancipació.

-

A escollir el model de servei que més els benefcii a ells, a més del seu fllla.

