
LES SOLUCIONS AL CAOS

situar la  persona
en el  centrE
Disposar d'un HISTORIAL SOCIAL I 
CLÍNIC COMPARTIT per administra-
cions públiques, gestors i 
famílies.

Garantir que tota la població 
amb dret a rebre prestació 
pugui ESCOLLIR el recurs 
assistencial més ajustat a les 
seves NECESSITATS I PREFERÈNCIES.

Incrementar els serveis que 
permetin que la gent gran 
ESTIGUI A CASA EL MAJOR TEMPS 
POSSIBLE.

PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL 
SERVEI (PEVS) – fomentar aquesta 
prestació descongestionaria les 
llistes d'espera, facilitaria el 
treball dels professionals 
públics dels serveis socials, i 
apoderaria les persones 
dependents i les famílies per 
decidir quin servei volen i qui 
volen que els el presti.

Per una atenció de qualitat i 
professional, les prestacions no 
professionals han de ser una 
EXCEPCIÓ a la regla general.

Incorporar DISPOSITIUS 
INTEL·LIGENTS en els domicilis de 
les persones dependents que 
reben el servei de teleassistèn-
cia permetria fer un salt 
qualitatiu important, 
permetria fer un salt qualitatiu
important, que s'ha de fer
conjuntament amb el
Departament de Salut.

agents ECON ÒMICS
I  SOCIALS

IVA ÚNIC AL 4% amb independència de qui 
pagui el servei.

Finançament suficient per acabar amb 
les LLISTES D'ESPERA.

CREACIÓ d’un Ministeri de la gent gran i 
conselleries específiques.

TRANSPARÈNCIA . Facilitar a professionals i 
famílies l'accés a la informació existent 
sobre l'atenció a la dependència per part 
de les administracions públiques.

UNIFICACIÓ dels criteris d'inspecció i 
d’avaluació.

IGUALTAT en la valoració. Cal unificar les 
eines que s'utilitzen i/o els criteris 
d'utilització d'aquestes.

FINANÇAMENT REAL I FINALISTA. Increment 
del finançament per part del govern 
central.

G AR AN TI R  L A
S OsTE NI BI L I TAT
DE L  S E C TOR
FINANÇAMENT MÍNIM 2% PIB. Models de 
concertació inclusius, que no deixin fora 
cap centre que vulgui participar-hi, a un 
preu que tingui en compte els costos 
directes, la inversió realitzada i els salaris 
que cal pagar per dignificar el sector
(superiors als actuals).

Necessitat d'un procediment d'URGÈNCIA 
SOCIAL.

Evitar la duplicitat de professionals i 
recursos per guanyar EFICIÈNCIA.

Adaptar el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI a la 
realitat de les persones dependents.

CENTRES DE DIA. És necessari fer un 
treball didàctic amb les persones 
dependents i les seves famílies, així 
com els responsables públics per 
explicar que l'eficàcia d'aquest servei 
està estretament vinculada amb la 
participació d’un mínim d'hores, així 
com d'una presència continuada en el 
centre.

coordinació sociosanitària. Veritable 
coordinació per no duplicar els serveis 
sanitaris.


