Drets i innovació en els serveis a les persones en temps de crisi.
Compartim aprenentatges i bones pràctiques en l’àmbit social i sanitari

Programa del cicle
DIXIT Girona i la Fundació Campus Arnau d’Escala us convidem a un cicle de sessions virtuals,
articulades al voltant de la garantia de Drets, per conèixer i compartir les bones pràctiques
identificades. El cicle, que es desenvoluparà en el marc DIXIT Centre de Documentació de Serveis
Social, constarà de cinc jornades al voltant del dret a la vida independent i a la inclusió en la
comunitat, a la salut, a la informació, al treball i a gaudir d’un nivell de vida adequat i a protecció
social. Les sessions seran dinamitzades per persones expertes en l’àmbit i ens permetran
conèixer experiències d’èxit relacionades amb cada dret.

1. Dret a la vida independent i a la inclusió en la comunitat
Les persones han de poder triar on volen viure i amb qui sense veure’s obligades a viure d’acord
amb un sistema de vida específic. Així mateix, han de tenir accés a serveis d’assistència
domiciliària, residencial i de suport de la comunitat per garantir la seva inclusió a la comunitat i
evitar-ne l’aïllament.

En aquesta sessió compartirem bones pràctiques relacionades amb el dret a la vida
independent i a la inclusió a la comunitat per part d’entitats i professionals de diferents
àmbits (discapacitat, infància, gent gran, etc.). La dinamització anirà a càrrec de Josep
Maria Solé, advocat i director de Support Fundació Tutelar Girona.
8 de setembre de 2020, 12h - 13.30h. Inscripcions en el següent enllaç.

2. Dret a la informació
Les persones tenen dret a rebre informació accessible i adequada per assegurar la comprensió de
la informació en igualtat de condicions.

La segona sessió de treball estarà destinada a compartir bones pràctiques emergents al
voltant de com s’ha comunicat sobre la COVID-19 i sobre els protocols d’emergència que
han afectat directament a persones amb característiques diverses. Més que mai, les
intervencions que han afavorit l'accés a una informació fiable i entenedora han estat de
vital importància. Dinamització a càrrec de Jordi Serrat, doctor en Periodisme i Ciències
de la Comunicació, docent a la Universitat de Vic. Adscrit al grup d’investigació Tracte, la
seva línia de recerca principal és la relació de les persones sordes signants amb els
mitjans de comunicació.
10 de setembre de 2020, 12h - 13.30h. Inscripcions en el següent enllaç.

Amb el suport de:

3. Dret a un nivell de vida adequat i a la protecció social
Les persones tenen dret a un nivell de vida adequat i a la millora continua de les seves condicions
de vida.

Jornada on coneixerem iniciatives d’activitat econòmica i protecció social per a cobrir les
necessitats de subsistència material que tenim totes les persones (alimentació, vestit,
subministres de la llar, etc.) en l’atenció a famílies en risc i altres col·lectius. Dinamització a
càrrec de Fernando Fantova, consultor social.
15 de setembre de 2020, 12h - 13.30h. Inscripcions en el següent enllaç.

4. Dret a la salut
Les persones tenen dret en igualtat de condicions a accedir als serveis de salut que necessitin de
manera propera als seus domicilis, gratuïts o a preus assequibles, i de qualitat.

En aquesta sessió de treball compartirem experiències positives respecte a la garantia de
rebre serveis de salut tant en serveis d’atenció primària com als diferents àmbits
d’especialització, al propi domicili o a establiments especialitzats, en l’entorn rural, en
l’àmbit laboral, etc. i com s’han articulat amb la resta de serveis d’atenció i suport.
Dinamització a càrrec de Jaume Fort, treballador social sanitari, Delegat del TSCAT a
Girona.
17 de setembre de 2020, 12h - 13.30h. Inscripcions en el següent enllaç.

5. Dret al treball
Les p
 ersones tenen dret al treball, a la seva lliure elecció i a condicions equitatives i satisfactòries de
treball.

En aquesta jornada identificarem accions i propostes en relació a l’orientació laboral, la
formació ocupacional, l’ocupació en persones en risc d’exclusió social, etc. Dinamització a
càrrec de Raquel Gil Eiroá
, Comissionada de promoció de l’ocupació i polítiques contra la
precarietat de l’Ajuntament de Barcelona.
29 de setembre de 2020, 12h - 13.30h. Inscripcions en el següent enllaç.

Amb el suport de:

