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 Pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars esdevinguin

agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació i millora de la qualitat de vida.

 Projecte pilot de quatre anys, entre la Generalitat de Catalunya (Salut i TASF), la Federació

VEUS de Salut Mental en 1a Persona i la Federació Salut Mental Catalunya (familiars i 1ª

persona), en el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions

 12 territoris pilots en aliança amb 12 proveïdors de serveis de salut mental i 18 associacions
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• Apoderar persones amb problemes de salut mental

• Exercir els seus drets com a ciutadans

• Apoderar als individus i les comunitats
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Accions proposades a l’objectiu 2 del Pla d’Acció de la OMS 2013-2020:

• Reorientar les desigualtats i discriminació en el accés a serveis.

• Proporcionar a cada pacient i familiar informació en format accessible en relació als drets,

estàndards d’atenció i opcions de tractament.

• Crear i/o identificar mecanismes per la participació al disseny, provisió, supervisió i 

avaluació dels serveis i polítiques de salut mental.

• Fomentar la capacitat de les associacions de 

pacients i familiars.
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• És una demanda històrica de les famílies.

• Diferents estudis desenvolupats per associacions de usuaris i familiars a Catalunya entre 

2009- 2010 detecten: la manca d'informació, l'aïllament, la falta d'eines per a la gestió diària, la 

desorientació, necessitat de millores en el tracte...
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Outcomes
6 mesos

Outcomes
12 mesos

Línia base

Outcomes
6 mesos

Outcomes
12 mesos



A LA DIRECCIÓ DEL PROJECTE

• L’equip directiu 

• Coordinacions territorials als 12 pilots

• Al la comissió de seguiment de l’avaluació

EN LA DEFINICIÓ I REVISIÓ DELS PROGRAMES.
• Comitè d’experts per la elaboració del web vídeos i fulletons

• Sessions de treball, focus grups i enquestes de cada activitat

• Contractació de entitats proveïdores de serveis en primera persona

L’ ACTIVA’T TREBALLA PER LA PARTICIPACIÓ
• Diàleg entre els actors: familiar/persona amb un diagnòstic/professional

• Foment del suport mutu i associacionisme

• Paradigma de la recuperació i els drets, des de una visió comunitària.



Congrés 22-23 de novembre 2018

• Inclusió a la cartera de serveis al 2020.

• Buscar estratègies de millora continuada i seguir avaluant, revalorar mètodes 

d’avaluació.

• Com trobar un format més curt i que integri millor persones amb diferents 

diagnòstics i els seus familiars

• Com arribar als més joves? I a les minories ètniques?

• Com compartir els aprenentatges i escalar el projecte més enllà dels pilots?

• Com treballar les situacions més complexes?
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