Futur model de promoció de l’autonomia
i atenció a les persones

Des
2020

Una taula d’experts reformula el sistema adreçat a persones grans, amb discapacitat
i amb malaltia mental que precisin suport de llarga durada en l’entorn comunitari

El futur model és fruit de l’encàrrec que Treball,
Afers Socials i Famíllies va fer al juny a la taula
d’experts per repensar el sistema català
d’autonomia i d’atenció a les persones

Traça les línies mestres a seguir, amb
l’horitzó 2027, i contribuirà a deﬁnir i
coordinar les polítiques públiques en
aquesta direcció

Comportarà una redistribució dels fons
actuals i un increment pressupostari capaç
d’implementar-lo i de donar resposta a les
necessitats demogràﬁques futures

S’haurà d’acompanyar d’un marc
legislatiu i d’un sistema de
governança compartida amb tots els
agents implicats

QUÈ
PROPOSA?

COM
FER-HO?

Creixement i consolidació de l’atenció
integrada a l'entorn domiciliari i comunitari.

Reforç de la governança transformadora i
innovadora per aconseguir l’atenció integrada.

Potenciar una estratègia preventiva de
l'autonomia des d'una una visió de
comunitats inclusives.

Increment del ﬁnançament de l’atenció
domiciliària i modiﬁcació de la contractació cap
a un ﬁnançament global únic per persona.

Suport a plans i projectes de vida
individualitzats mitjançant sistemes
d’atenció ﬂexibles.

Suport i reconeixement social i econòmic
de les professionals i persones cuidadores
no professionals.

Priorització de les intervencions de suport a
l’autonomia en la infància i l’adolescència.

Una administració pública àgil,
ﬂexible i inclusiva.

treballiaferssocials.gencat.cat

Futur model de promoció de l’autonomia
i atenció a les persones que precisen suport
de llarga durada en entorn comunitari
La implementació del nou model, amb un centenar d’actuacions a implementar entre 2021 i
2027, suposarà canvis profunds en el sistema d’atenció a les persones actual passant
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Sistemes diversos i
compartimentats

Un únic sistema integral i integrat

Model reactiu a
situacions de
dependència

Estratègia preventiva, amb més pes
de l’atenció domiciliària i en l’entorn
comunitari, amb major cobertura i
intensitat

La persona s’ha
d’adaptar al sistema

El sistema s’adapta a la persona, a les
seves necessitats i decisions

Atenció rígida centrada
principalment en
situacions de gran
dependència

Diversitat i ﬂexibilitat de serveis segons
la intensitat de suport que es
requereixi en cada moment i enfocada
a la promoció de l’autonomia personal i
a la vida independent

Cartera de recursos i
serveis limitada i estàtica

Multiplicitat de serveis i recursos,
promoció de la innovació i les
solucions tecnològiques i de nous
models residencials (cohabitatge, llars
compartides...)

Poc reconeixement de la
tasca de cures

Fer de les cures un eix vertebrador de la
societat, posar en valor la feina de les
professionals i facilitar la tasca de cura
no professional que fan les famílies

Atenció centrada
en la vellesa

Mirada de l’atenció durant tot el cicle vital,
amb continuïtat de serveis i continuïtat en
el temps i reforçant el suport a
l’autonomia en la infància i l’adolescència

treballiaferssocials.gencat.cat

