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10.1.  No rebutjar mai cap supòsit de suport, siguin quines siguin les dificultats que presenti, amb l’única condició 
que el pla de treball es trobi a les comarques gironines.

10.2.  Donar suport a l’accés als mitjans d’assistència per a la igualtat d’oportunitats i assumpció de la pròpia 
responsabilitat, o a la millor combinació de suports. Fer proves pilot per idear sistemes d’assistència i 
suport a la presa de decisions. Optimitzar la tecnologia assistencial.

10.3.  Avaluar conjuntament amb la persona acompanyada. Empoderar la persona per a que prengui les seves 
pròpies decisions. Fugir de la presa de decisió substituïda i coercitiva. Foment del pacte constant.

10.4.  Fugir de la institucionalització involuntària i emprar els màxims esforços per a donar suport a les perso-
nes al seu domicili, si aquesta és la seva voluntat. 

10.5.  Cercar que les persones acompanyades obtinguin ingressos per sobre de l’IPREM.

10.6.  Presa de consciència, disseminació, formació i assessorament. Formació dels professionals de l’en-
titat: oferir conferències i cursos, nacionals i internacionals sobre els drets de les persones amb discapacitat 
en el marc del paradigma de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapa-
citat.

10.7.  Realitzar proves pilot per augmentar el propi coneixement sobre els seus drets i deures des del model de Drets 
Humans de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Suport per superar situacions d’inde-
fensió apresa.

 

5.  Igualtat i no discriminació. CG 6

26.   Habilitació i rehabilitació.

27. Treball obert i inclusiu.

Correspondència amb CDPD

Convenció Internacional dels Drets de les 

Persones amb DiscapacitatPer l’empoderament i la 
promoció de la inclusió social
Cal lluitar contra la discriminació, assegurar els mitjans de vida, 
l'assistència i l’accessibilitat així com promoure la vida a la 
comunitat en detriment de la institucionalització. 

Cal una gran tasca de sensibilització dels drets i deures  de 
les persones amb discapacitat, sobretot dels continguts de la 
Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat, i fer minvar els estereotips negatius. Esdevé clau 
la implicació de tothom (professionals, societat i persones amb 
discapacitat) a més de la formació específica i l'accés a eines 
per als professionals. 

13


