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Síntesi
Els Projectes territorials integrats (PTI) que impulsen les entitats de Fundalis
representen el desenvolupament d’un nou paradigma en l’atenció a les
persones.
Són una clara mostra d’estratègies compartides amb les administracions locals
i amb tot tipus d’agents del nostre territori, que ens permeten desenvolupar
projectes on innovació, sostenibilitat econòmica i millora de la qualitat de vida
de totes les persones, estan estretament lligades i són inseparables.
Persones de diferents col·lectius i amb diferents capacitats, però amb
interessos comuns o complementaris, comparteixen activitats, espais, il·lusions
i projectes, en el seu propi municipi, amb una plena participació en la
comunitat, creant una nova realitat, una nova manera de relacionar-se, que
parteix del respecte cap als altres i de la plena integració de totes les persones.
Orientació a la Missió
Els PTI són una eina essencial dins del desenvolupament estratègic de
Fundalis, orientats a aconseguir la felicitat de les persones de les nostres
organitzacions i de les seves famílies, intentant sempre oferir els serveis que
voldríem per nosaltres mateixos, dins d’un model d’atenció centrat en les
persones, que promou la seva autodeterminació.
Objectius
Aconseguir la màxima integració social de les persones, apropant els
serveis allà on viuen, promovent la participació a la comunitat i creant
suports naturals en el seu entorn.
Oferir respostes específiques a la situació individual de cada persona,
adaptant les estructures i els recursos, i incrementant la flexibilitat dels
serveis.
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Principals estratègies:
Convertir les persones en els autèntics protagonistes.
Convertir als professionals en agents de canvi.
Aprofitar els recursos que ens ofereix l’entorn.
Crear sinergies amb tot tipus d’organismes i entitats.
Apostar pel voluntariat.
Permeabilitzar i apropar les organitzacions a la ciutadania.
Possibles dificultats, sobretot en el context actual:
Normativa desfasada, i una aplicació excessivament rígida.
Manca de dotació econòmica per creació d’infraestructures.
Manca de dotació econòmica per noves places assistencials.
Resistència inicial dels professionals al canvi de model.
Elevat grau d’exigència a tots nivells de l’organització.
Sostenibilitat econòmica inicial.
Important dedicació de temps i recursos.
Tendència generalitzada a la centralització i grans infraestructures.
Punts forts d’aquests projectes:
Satisfacció, felicitat, de tots els participants.
Millora en l’autopercepció i l’autonomia personal.
Compromís del territori.
Participació que aporta riquesa de propostes.
Aprofitament recursos existents.
Multiplicació de possibilitats.
Més coneixement respecte a l’entitat.
Canvi en la percepció social i la valoració de les persones.
Els principals Projectes Territorials Integrats que desenvolupem actualment són:
Entitat

Projecte

Municipi

Any inici

Fundació Santa Teresa

Escola de Turisme

El Vendrell

2006

Fundació Santa Teresa

Centre de Dia Anna Serra

El Vendrell

2009

Fundació Ginac

Mas de Forès

Alcover

2011

Fundació Santa Teresa

Calafell Crea

Calafell

2012

Fundació Onada

Parc del Francolí

Tarragona

2013

Fundació Onada

Espais de Trobada de Camp Clar

Tarragona

2013
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