




El personal cuidador ens hem d’esforçar en 
anar molt més enllà de ser agradables...

Afavorint Les relacions: 
Com interaccionen les persones i com es duen entre elles té una 
significació important per sentir benestar.

Preservant l’estatus de persona: 
Com ajudar a la persona a continuar connectada amb el mon fent que el 
seu jo, la seva persona i el seu mon intern es preservin intactes.

Facilitant la inclusió: 
Hem d’assegurar que les persones són part del mon social, no simplement 
deixar-ho a l’atzar. Podem promoure verbalment, convidant a ser part de 
la vida del centre o bé no perdent el contacte visual, donant la ma...

Reduint la discapacitat: 
Com es pot adequar l’entorn per reduir-la tenint present les seves 
necessitats i mancances



Les organitzacions que adopten el model ACP, "
van més enllà de ser agradables... "
(Adaptat per J.Vila-Miravent de Brooker, 2007)

> Valoren a les persones que pateixen una dependència i als que 
cuiden d’ells

> Tracten les persones com a éssers Individuals

> Miren al mon des de la Perspectiva de la persona amb dependència

> Reconeixen que les persones són essers Socials per definició i 
necessiten ser compensades 

Atenció Centrada en la Persona = V I P S 

Broker, D. 2007  Person –Centred  Dementia Care. Making Services Better.  
Jessica Kingsley Publishers, London. 
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càlids i propers als altres.

El confort s’associa a demostrar "
tendresa i proximitat. 

Potencia la seguretat i calma l’angoixa. 
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càlids i propers als altres.
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Potencia la seguretat i calma l’angoixa. 

Confort

Es demostra veritable afecte, "
atenció i interès pels altres. 
CALIDESA 

Donar protecció, "
seguretat i confort  "
SUPORT

Reconèixer la importància "
de crear una atmosfera relaxada. 
RITME ADEQUAT 
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Saber qui ets en relació a "
com et sents amb tu mateix i "
com penses 

Identitat

Tractar els participants com a "
membres valorats de la societat, 
reconeixent llur experiència i llur edat. "
RESPECTE

Establir una relació basada en una 
actitud d’acceptació o de consideració 
positiva amb l’altre."
ACCEPTACIÓ

Reconèixer, donar suport i "
alegrar-se de les destreses i els 
assoliments dels participants. "
REAFIRMAR
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Formar part d’un grup és "
important per a la supervivència "
de l’espècie humana.

Inclusió

Acollir els participants en llur unicitat, 
mostrant una actitud oberta  i sense 
prejudicis.  IDENTIFICACIÓ 

Permetre i animar els participants a no "
ser ni sentir-se exclosos, ni fisícament "
ni psicològica. INCLUSIÓ

Demostrar un sentiment d’acceptació "
en qualsevol entorn,  independentment "
de les destreses i les discapacitats.  "
INTEGRACIÓ

Accedir a una manera lliure i creativa "
de ser, emprar la diversió i l’humor i 
respondre davant de llur ús. DIVERSIÓ
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marcadament social i necessiten 
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Satisfacció de les 5 necessitat bàsiques "
psicològiques i socials.

 

Els humans són una espècie 
marcadament social i necessiten 
sentir-se propers a altres, 
especialment en moments de 
profunda angoixa o de canvi.

Vinculació

Donar suport, acceptar i reconèixer els 
participants com a únics i  valorar-los 
com a individus. "
RECONEIXEMENT 

Ser honestos i oberts amb els 
participants, sensibles  a llurs 
necessitats i sentiments. "
AUTENTICITAT

Reconèixer i donar suport a la realitat 
dels participants.  La sensibilitat pels 
sentiments i les emocions és prioritària. 
VALIDACIÓ 
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Satisfacció de les 5 necessitat bàsiques "
psicològiques i socials.

 

Sentir-se implicat en "
el procés de la vida. 

Ocupació

Afluixar el control i ajudar els 
participants a descobrir o emprar "
llurs capacitats i destreses. "
EMPODERAR

Determinar el nivell de suport "
necessari i proporcionar-lo. FACILITACIÓ

Reconèixer i fomentar el grau de 
compromís dels participants dins "
d’un marc de referència. PERMISSIÓ

Tractar els participants com a iguals "
en tot el que succeeix. Consultar-los i 
treballar amb ells. COL·LABORACIÓ
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Alguns conceptes importants

Quan parlem de persones LGBT ens 
referim a un grup molt heterogeni.

Lesbianes    Gais    Bisexuals    Transsexuals
 



Alguns conceptes importants

Es considerarà discriminació directa tota 
situació en la qual es trobi una persona 
LGBT que sigui tractada de manera 
menys favorable que una altra en una 
situació anàloga.



Alguns conceptes importants

Es considerarà discriminació indirecta la 
situació dins la qual una pràctica 
pretesament neutra pugui ocasionar a 
persones LGBT una desavantatge particular 
respecte a persones que no ho siguin.



Alguns conceptes importants

Discriminació directa
o

Discriminació Indirecta

=
Homofòbia / Transfòbia
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Aspectes a considerar en l’atenció "
a persones LGBT amb dependència.

 

L’homosexualitat, la bisexualitat "
o la transsexualitat no suposen una malaltia mental.

 

1973: L’associació americana de psiquiatria elimina l’homosexualitat com 
a trastorn del seu catàleg de malalties. DSM. 

1992: L’organització Mundial de la Salut elimina l’homosexualitat com a 
trastorn del seu catàleg de malalties mentals. 

2012: Existeix un ampli moviment mundial que lluita perquè la OMS 
elimini la consideració de la transsexualitat com a trastorn



Aspectes a considerar en l’atenció "
a persones LGBT amb dependència.

 

L’estigmatització social comporta riscos per a la salut 
mental i el benestar de gais i lesbianes.

La homosexualitat no és una malaltia, "
però l’homofòbia sí que pot ser la 
causa d’alguns trastorns mentals.



Aspectes a considerar en l’atenció "
a persones LGBT amb dependència.

 

Les famílies de gais i lesbianes poden incloure a persones 
amb qui no mantenen vincles legals o biològics.

2005: Es reconeix legalment "
la possibilitat de què gais i lesbianes "

puguin casar-se i adoptar.

Però per moltes persones LGBT la parella de fet i/o una 
xarxa d’amics íntims constitueixen una estructura 

familiar alternativa. 



Aspectes a considerar en l’atenció "
a persones LGBT amb dependència.

 

El fet de pertànyer al col·lectiu LGBT pot produir un 
impacte profund a la família d’orígen i a la relació "
amb ella.

Les famílies d'origen poden "
no estar preparades per a acceptar "

al seu parent LGBT i aquest fet "
pot provocar una crisi familiar.



Aspectes a considerar en l’atenció "
a persones LGBT amb dependència.

 

Existeixem algunes circumstàncies especials que 

envolten a les persones LGBT grans.

Usuaris actuals: Històries de vida "
marcades per represió i silenci.

Futurs usuaris: Generació que ha viscut "
un gran canvi social cap a situacions "

de major respecte.



Aspectes a considerar en l’atenció "
a persones LGBT amb dependència.

 

Existeixem algunes circumstàncies especials
 
que 

envolten a les persones LGBT amb discapacitat.

Doble discriminació: Viuen dues "
situacions generadores de desigualtat.

Discriminació interna: No han tingut accés "
als recursos i circuits habituals per a les "

persones LGBT sense discapacitat.
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