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Presentació
La nostra Fundació té com a objectiu general la defensa dels drets i de la dignitat
de la persona que pateix una malaltia mental. Dins d’aquest objectiu s’enquadra
l'assessorament i tramitació de la modificació de la capacitat legal, la tutela i la
curatela quan és necessari, així com la titularitat i exercici si s'escau de tot el
mencionat anteriorment, per protegir a les persones que pateixen un trastorn mental.
Els nostres tutelats estan afectats de trastorn mental sever i sovint amb patologies
afegides i una situació econòmica i social de extrema precarietat i gravetat. A través
de les nostres actuacions els procurem un habitatge més digne, una alimentació més
adequada, el tractament mèdic i la rehabilitació psicosocial integral que requereix el
seu trastorn mental.
En aquest sentit realitzem actuacions tan a nivell indirecte (fitxes de seguiment de
visites, pla d'intervenció global de les tuteles, coordinació amb els diferents serveis
de salut mental que intervenen en el cas, enquestes per valorar el grau satisfacció
del tutelat, expedient registral, tramitació i actualització de les seves prestacions
etc...) com actuacions directes per millorar la situació de les persones que passen a
ser tutelades per la nostra Fundació.
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Organigrama de la entitat

Servei tutelar
1. Cobertura de les seves necessitats d’alimentació, vestit i habitatge.
Els tutelats de la Fundació són acompanyats pels auxiliars i referents de tutela
(Servei de Tuteles) a realitzar les compres pertinents si és necessari i sempre
depenent del grau d’autonomia dels mateixos.
L’entitat tutelar cerca i facilita un habitatge adient a les necessitats de cada tutelat, i
dona suport en els canvis de domicili i els processos d’adaptació.
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La intensitat i freqüència del control aquí realitzat per atendre aquestes necessitats
dependran de la autonomia de cada tutelat i del tipus de domicili on resideix
(residència, pis tutelat, domicili propi...) i en molts casos requereixen
acompanyaments per fer les compres d’alimentació, roba i altres compres
necessàries. També sovint és necessari serveis complementaris per a millorar la
seva qualitat de vida o per millorar la seva
autonomia (Servei d’Atenció a Domicili,
incloent servei de neteja i de treballadora
familiar, servei d’àpats a domicili, etc.).
Això inclou les obres d’adequació dels
habitatges propis i de lloguer, que són
freqüents doncs sovint els tutelats abans
d’estar tutelats han estat vivint en males
condicions higièniques i de salubritat que han
deteriorat els seus habitatges i que molt
freqüentment són susceptibles de reformes
de millora.
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2. Cura de la seva higiene (tant personal com de l'habitatge).
Sovint la simptomatologia negativa del trastorn mental sever afecta la capacitat per
mantenir la cura de la seva higiene i de la del habitatge, requerint llavors un ajut
auxiliar per viure en condiciones òptimes.
Mitjançant la dotació de recursos que recull la Llei de Dependència, els nostres
tutelats reben suport a domicili en l’àmbit de neteja de la llar i de suport domiciliari si
s’escau.
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Si l’economia del tutelat ho permet, se’ls dota, a més a més, amb un servei de neteja
a domicili per tal de mantenir el seu habitatge en condicions òptimes i si cal també
d’un auxiliar per a la seva higiene.

3. Control medicació psiquiàtrica i mèdica general
Els tutelats que viuen sols a domicili i, sobre tot, en aquells casos en que es detecta
que el tutelat no gestiona bé la medicació prescrita pel seu psiquiatra de referència,
es realitza control de la medicació de forma setmanal per a obtenir una millor
resposta terapèutica al tractament farmacològic.
Se li proporciona la medicació en blisters facilitats per la farmàcia, així com es
realitzen visites domiciliàries per supervisar la correcta presa de medicació. En els
casos en que requereixin supervisió acurada del tractament, se li administra
diàriament a la seu de la fundació.
En el cas de persones que presenten un major grau d’autonomia i viuen al seu
domicili, per tal de preservar la seva implicació en el seu tractament, son ells
mateixos qui preparen el seu blister setmanal de medicació, amb la nostra
supervisió.
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És de suma importància que la fundació s’asseguri d’una correcta administració de
la pauta farmacològica, tant de la psiquiàtrica com de la general, doncs molt sovint
presenten malalties afegides a la psiquiàtrica: diabetis, colesterol, hipertensió....i
altres.
Dades de les persones que viuen a domicilis i tipus de suport que reben per part
de la fundació vers el control de medicació:

Persones a les quals se'ls hi facilita el blister setmanal: 18
Persones que ells mateixos es preparen el blister setmanal amb supervisió: 26
Persones que se'ls hi administra la medicació diàriament: 2
Persones que prenen medicació injectable al Centre de Salut Mental: 7
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4. Acompanyaments i seguiments mèdics necessaris a fi de tenir cura de
la seva salut.
És totalment indispensable que els
controls farmacològics es realitzin amb
diligència i que es respectin les visites
mèdiques pautades tant des del Centre
de Salut Mental que atén la seva salut
mental com des de els centres de
primària on s’atén la seva salut física i
es realitzen els controls mèdics indicats
a cada cas.
També

es

realitzen

acompanyaments

tots

mèdics

els
als

especialistes pertinents.
A tal fi, l’auxiliar i referent tutelar
acompanya als tutelats a les visites
mèdiques necessàries. Moltes vegades
és necessari avançar les visites de
control psiquiàtriques per informar al
metge de recaigudes o variacions en
l’estat psicològic i mental dels tutelats.
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5. Rehabilitació / integració de la persona buscant els recursos més
adients al seu perfil.
Mitjançant el pla de treball integral i en coordinació amb tots els professionals que
atenen el cas de la Xarxa de Salut Mental, es cerca el recurs més adient a cada
persona per tal d’assegurar i consolidar la seva integració social. Hi ha vinculacions
a Serveis de Rehabilitació Comunitària /Centres de Dia, Centres Especials de
Treball, Centres Pre-laborals o Clubs Socials, o recursos comunitaris com els
centres cívics, segons el perfil de cadascú i seguit sempre les indicacions dels seus
terapeutes referents. A aquest nivell els referents del cas es coordinen amb els altres
serveis que atenen als tutelats fent reunions periòdiques per establir criteris conjunts
d’actuació per a una millor rehabilitació i a fi de poder també actuar en el cas de
detecció d’algun problema que pugui entorpir aquest procés.
En els casos que la vinculació al recurs és molt complex degut al seu perfil, la
fundació disposa d’un servei d’oci per suplir les carències derivades de la seva
patologia. Aquest servei disposa d’un professional que guia, acompanya i vincula a
cada usuari en aquest espai, tenint el compte la seva particularitat.
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6. Visites a domicili o residència per atendre els seus requeriments, revisar
i fer seguiment del dia a dia dels nostres tutelats.

S’ ha de seguir el seu pla terapèutic (fets i revisats periòdicament pels seus referents)
per anar avançant en els objectius marcats per cadascú per a una millor rehabilitació
biopsicosocial i també per detectar possible problemes que entorpeixin la seva
millora i el seu benestar.
Si estan al domicili, cal vetllar per què mantinguin l’ordre a casa seva, promoure la
bona convivència amb els veïns, evitar que hi hagi aliments caducats, vigilar que
facin els àpats adequats i mantinguin un ordre de son-vigília... escoltar les seves
demandes i proporcionar un adequat clima de confiança i de seguretat (fonamental
per a la rehabilitació de la seva malaltia).
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7. Vinculació per temes d’oci: colònies, centres d’esbarjo....
Sovint per la seva patologia, és molt complicat que mantinguin la constància en
recursos d’oci i/o que s’adaptin a ells satisfactòriament. En aquest sentit i per ajudarlos a la seva reinserció comunitària, continuem treballant amb el programa d’oci
inclusiu Activa’t.
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8. Treball amb la família
La fundació també té cura de l’entorn del tutelat, realitzant visites de seguiment amb
els familiars. Es promou la bona relació familiar i es fa mediació en els possibles
conflictes que puguin sorgir, tot en benefici del benestar biopsicosocial del tutelat.
En el cas de tutelats que tenen als seus pares o altres familiars ingressats a hospitals
o centres residencials, es realitza l’acompanyament per a que els puguin anar a
visitar.

9. Tràmits burocràtics
La fundació, a través dels seus professionals, porta al dia la documentació de cada
tutelat com pot ser el grau de discapacitat, el grau de dependència, les prestacions
econòmiques, prestacions socials i tot el ventall d’ajuts públics als quals hi tingui
dret. Es realitzen acompanyaments a tots els tràmits burocràtics que es requereixin.
A més, en el cas de necessitar l’assistència davant les autoritats judicials i/o policials,
la fundació compta amb un servei d’assessorament jurídic mitjançant la figura d’una
advocada que realitza les gestions pertinents.
La fundació acompanya al tutelat als jutjats i li procura l’assistència d’un advocat
d’ofici quan hi té dret.

10. Servei de Psicologia
Durant l’any 2018, observant la necessitat dels tutelats per rebre una adequada
teràpia psicològica de forma periòdica que pugui reforçar el seguiment que reben al
Centre de Salut Mental d’Adults, s’inicia el Servei de Psicologia adreçat a aquells
tutelats que més es poden beneficiar i que necessiten un suport més intensiu per les
seves característiques. Es realitzen sessions setmanals i quinzenals, segons la
necessitat del tutelat.
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11. Servei d' urgències de 24 hores
Tant si estan en residència com si estan en el domicili el servei d’urgència els atén
per fer ingressos psiquiàtrics urgents o per atendre altres situacions d’urgència que
es puguin donar. Aquest servei és atès de forma rotativa per l’equip tècnic de la
Fundació Via-Guasp i funciona els 365 de l’any les 24 h.
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12. Administració econòmica adequada i eficaç, evitant el mal us dels diners
en els tutelats.
Sovint les persones que tutelem tenen poca capacitat per gestionar adequadament
les seves pensions o patrimoni, havent generat deutes i situacions econòmiques
greus abans de la incapacitat (embargaments, desnonaments, crèdits...).
La Fundació estabilitza la seva economia, evitant que es tornin a produir situacions
que puguin posar en perill la seva, sovint, precària economia.

Totes aquestes actuacions es venen realitzant en cadascun dels 108 tutelats que
actualment té la Fundació Via-Guasp per a la Tutela del Malalt Mental.
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13. Servei d’Oci Inclusiu: Projecte Activa’t
Dins del nostre Projecte ACTIVA’T treballem amb els nostres tutelats les habilitats
socials necessàries per garantir una socialització adequada. Sense la estimulació
adequada, molts tutelats tendeixen a l’aïllament i al abandó de la seva salut física,
per això és molt necessària una rehabilitació integral que millori la seva conducta
social i la seva integració a la societat perquè l’atenció als factors d’estil de vida ha
d’anar de la mà amb qualsevol tractament farmacològic prescrit.
El nostre projecte funciona totes les tardes de la setmana i els caps de setmana.
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Objectius
Generals
Fomentar la
integració
Social

Projecte
ACTIVA’T

Promoue
la qualitat
de vida
dels
tutelats

Millorar les
seves
habilitats
socials.

Objectius Específics
Afavorir les relacions
interpersonals.
Millorar la seva autonomia i
autoconcepte
Promoure i desenvolupar una
actitut positiva.
Conscienciar la disminució del
consum de tabac.
Potenciar hàbits d’una dieta
sana i equilibrada.
Fomentar la importància de
realitzar exercici físic.
Adquirir bons hàbits d’higiene i
autocura.
Estimular comportaments
adequats en la resolució de
conflictes per trencar amb
l’estigma social.
Promoure conductes positives
Facilitar eines per millorar la
seva autoestima.

• Resum d’activitats i propostes que hem fet dins del projecte durant el 2018
Espai Lúdic
Una de les propostes del projecte, que ha estat un èxit, ha sigut el nou ESPAI LÚDIC,
a la planta baixa del edifici, unes obres d’adequació que s’han fet durant el 2018, i
que el resultat ha esta un espai per fer tallers, activitats, xerrades, celebracions de
tot tipus i amb un objectiu molt important, que ha estat autogestionat per els tutelats.
Tallers
Durant el 2018 hem realitzat diferents tallers a l’Espai Lúdic. Des de que tenim
aquest nou espai, hem augmentat els tallers i ja ho consideren un punt de trobada.
Es realitzen tallers d’actualitat, d’expressió teatral i musical, grup de xerrada, taller
de relaxació, taller de vida saludable, taller de cos i moviment, i taller d’atenció i
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concentració. També s’ha realitzat la preparació del material per a la Diada de Sant
Jordi, on vam posar una paradeta.

Sortides de cap de setmana Fundació Via-Guasp 2018

Sortides de cap de setmana
1.- La Garrotxa -Olot (Gener 2018)

2.- Tortosa (Març 2018)

3.- Girona (Maig 2018)

4.- Tossa de Mar (Juliol 2018)

5.- Delta de l’Ebre -L’Ampolla (Setembre 2018)
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Sortides viatges 2018

Sortides viatges 2018
1.- L' Alt Empordà del 9 al 13 d' abril 2018

2.- Sud de França del 12 al 16 de novembre 2018.
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