LA FCPC COM A MOTOR D’INNOVACIÓ
La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral es constituí l’any 1996 per atendre
la millora de la vida de les persones afectades de paràlisi cerebral amb una òptica
global i una filosofia diferent de la que es venia aplicant fins aleshores.
La nostra entitat ja va ser pionera l’any 1999 trencant motlles en l’atenció a la
persona doncs, amb el programa Respir Mutu com un dret a la independència
de la persona amb discapacitat i la capacitació en l’exercici de la pròpia
voluntat i no només com a suport només per a les famílies.
L’any 2001 va ser pionera endegant uns Intercanvis Internacionals que trencaven
la dicotomia Usuari – Voluntari i partien de la base de la igualtat entre
participants amb i sense discapacitat encaminats a assolir un projecte de
coneixement recíproc en pro de la reivindicació de la persona amb discapacitat a
viure en societat.
L’any 2008 va ser pionera en la tasca de sensibilització cedint l’espai
protagonista de les xerrades de difusió a persones afectades de paràlisi cerebral
que passen de ser meres receptores de serveis, a ser actores de la seva pròpia
realitat davant d’infants, adolescents i joves que reben la informació d’una
persona qualificada per a fer-ho malgrat la seva discapacitat, creant d’aquesta
manera uns llocs de treball amb suport pels quals demostraven estar plenament
capacitats.
L’any 2014 va tornar a innovar en posar en marxa un projecte de Llar Residència
per a persones afectades de paràlisi cerebral, dissenyat el 2006, finalitzat el 2012
que no va poder ser endegat per manca de concertació de les places. Donant un gir
a la concepció de la residència com atenció 24 hores en un mateix espai, respectant
l’assistència als centres ocupacionals, esport, tallers, etc, la nostra entitat ha obert
un centre a on les persones entren i surten lliurement.
Aquesta forma de vida grupal, assistida, però amb total llibertat de
moviments, ha creat la necessitat de repensar els sistemes residencials per a que
siguin molt més respectuosos amb els ritmes de vida dels residents i de les seves
famílies. A dia d’avui la llar residència, amb 24 resident, gaudeix d’un altíssim nivell
d’acceptació.
Aquí i avui, tornem a cercar un canvi en el mètode en base als Drets Humans de les
persones amb discapacitat aprovats en Convenció de les Nacions Unides (2006)
(http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapaci
tat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf)
El nostre plantejament suposa prendre tots els projectes que tenim i repensar-los
en base a la promoció i la defensa dels Drets Humans i l’empoderament de les
persones afectades de paràlisi cerebral.
Li sumem el concepte d’Atenció Centrada en la Persona com a paradigma d’una
nova atenció social amb respecte a les seves necessitats i a la seva voluntat.
Amb aquest projecte global volem treballar de forma unívoca, des dels diferents
àmbits de la vida i l’entorn de la persona amb paràlisi cerebral, un col·lectiu
vulnerable per la seva necessitat d’assistència i per la seva consideració en
societat, per tal de transformar de forma efectiva les seves vides.

