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POLÍTICA DE L’ENTITAT SOBRE L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 

 

 

 

La Fundacio Privada Altem, és una entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual 

i/o trastorn mental, en el model d’Atenció Centrada en la Persona. 

 

El model d’Atenció  Centrada en la Persona  parteix  de l’òptica dels drets i de  la qualitat de vida 

de les persones. Té com objectiu principal de tots els serveis l’atenció individualitzada, per tal que 

les persones usuàries puguin tenir el control sobre la seva vida quotidiana definint el seu camí i vivint 

d’acord amb els seus valors, interessos, preferències i eleccions. Tota la praxis professional gira al 

voltant d’aquest concepte i es fonamenta en aquests principis:  

 

� Les persones usuàries tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona i, per tant, han 

de prendre les decisions que afecten la seva vida i disposar dels suports que l’envolten, ja 

sigui família, amics, tutors legals, professionals o d’altres. Els suports acompanyen i faciliten el 

desenvolupament del projecte de vida de la persona i tenen un paper clau en l’exercici de 

la seva autodeterminació.  

 

� Les persones de suport han d’actuar per protegir i defensar els drets de la persona usuària. 

Això mai es pot fer vulnerant-los ni d’una forma  invasiva. Les persones de suport sempre han 

de tenir en compte la voluntat i les necessitats de la persona i no han d’oblidar el rol que 

ocupen. 

 

� Les persones usuàries tenen dret a escollir els seus amics i amigues, a tenir parella  i a decidir 

quin tipus de relació volen, així com a mantenir  relacions sentimentals i sexuals sempre que 

l’altra persona hi estigui d’acord.  

 

� Les persones usuàries tenen dret a la intimitat en totes les seves dimensions: cos, objectes, 

espais, dades personals... Per tant, no es pot tocar el seu cos ni les seves coses, ni entrar a la 

seva habitació o casa, ni parlar de la seva vida privada sense el seu permís. 

 



 

Fundació Privada Altem – C/ Itàlia, 46 - 17600 Figueres (Girona) – Tel. 972 52 54 16 – Fax. 972 52 53 28  

CIF G-17.603.325, Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 1314 - info@fundacioaltem.org  

 

� La relació amb les persones usuàries ha de ser adulta i ajustada a la seva edat. Cal tractar-

les amb respecte i amabilitat. Rebutgem actituds paternalistes i sobreprotectores que porten 

a la infantilització. 

 

� L’entitat i els professionals promovem que les activitats que es realitzen en els diferents serveis 

siguin decidides i triades per les persones i vetllem perquè siguin significatives i integrades a 

la comunitat. 

 

� L’entitat i els professionals vetllem per crear i mantenir una bona relació i cooperació amb la 

família o tutors, sense oblidar que el nostre objectiu central es la persona usuària. 

 

� L’entitat i els professionals vetllem per tal que els drets de les persones usuàries no siguin 

vulnerats pels tutors legals ni per cap altra persona. Les persones amb una modificació de la 

capacitat d’obrar no perden cap dels seus drets. 

 

� L’entitat té en compte que l’ètica professional és un deure i que està present en tot 

moment. La pràctica professional ha d’estar impregnada de respecte a la intimitat, la 

dignitat, la diferència, la llibertat individual i a tots els altres drets humans. 

 

� L’entitat vol sensibilitzar l’entorn més directe i la societat en general, sobre la igualtat de drets 

de les persones usuàries i el model d’Atenció Centrada en la Persona. 
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