PROJECTE PILOT DE L’ASSISTENT PERSONAL PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA A LES TERRES DE
LLEIDA
1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE EN LA PROVÍNCIA DE LLEIDA:
Arrel del acord de collaboració establert entre el Departament d’Acció Social i
Ciutadania i la Federació ECOM de Catalunya per aquest any 2007 s’ha posat en marxa
l’experiència pilot en relació a la figura de l’Assistent Personal per a persones amb
discapacitat física.
Aquest marc de collaboració, possibilitarà que aquesta experiència es pugui fer
extensible a 50 persones amb discapacitat física de tot el territori de Catalunya,
distribuïdes: Barcelona 20, Tarragona 10, Girona 10 i Lleida 10.
L’experiència pilot tindrà una durada de 18 mesos, en el que es farà un seguiment de
l’evolució del projecte.
2.- USUARIS SELECCIONATS PROJECTE PILOT:
Els requisits de les 10 persones seleccionades en la nostra província han estat:
- Tenir reconeguda la necessitat de 3era persona per realitzar les activitats de la
vida diària
- Ser majors de 18 anys, tenir capacitat intellectual i cognitiva per decidir i obrar
- Viure en el domicili particular i que disposin d’un projecte de vida actiu.
La selecció s’ha recollit una mostra de població representativa pel que fa a ítems
tals i com: medi urbà – rural, gènere home-dona, convivència viu sol – família, nivell de
suport depenent – ajudat
USUARIS PROVÍNCIA DE LLEIDA:
Medi
Rural
4 persones
Urbà
6 persones
Gènere
Home
5 persones
Dona
5 persones
Unitat Convivència
Sol
2 persones
Família
8 persones
Nivell suport
Ajudat
4 persones
Depenent
6 persones
Grau de disminució
80% -100%
10 persones
Total : 10 persones seleccionades, (a part dos que resten en llista de reserva).
Les 10 persones seleccionades són persones membres de l’Associació ASPID i la
Fundació Martí i Pol d’Esclerosi Múltiple.

3.- ASSISTENTS PERSONALS SELECCIONATS EN EL PROJECTE PILOT
La selecció dels assistents personals s’ha efectuat entre persones de la província de Lleida
interessades en participar en aquest nou projecte, tenint en compte preferentment aquells
que disposessin de formació prèvia o bé experiència laboral prèvia en tasques d’atenció a
les persones amb dependència.
ASSISTENTS PERSONALS
Persones que han efectuat període 16 persones
de formació d’Assistent Personal
Persones que conformen la Borsa de 22
Gènere
Treball del Projecte Pilot (persones persones
que s’han interessat per treballar en
Edat
aquest projecte i formen part borsa
de treball però no han fet la formació
perquè no van ser dins el plaç de
Nivell
desenvolupament)
estudis
previ

20 Dones
2 Homes
20-35
9 persones
35-50
8 persones
50 +
4 persones
Estudis bàsics
13 persones
Aux.clínica/
9 persones
Treb.Fam

Assistents Personals contractats a 9 persones
dia 15/10/07
Assistents
Personals
previstos 12 persones
contractar durant any 2007 i 08
4.- CURSOS FORMACIÓ REALITZATS EN EL PROJECTE PILOT:
Les persones amb discapacitat física seleccionades han realitzat durant el mes de
març i abril un curs de formació de 24 hores, per tal de conèixer la filosofia del
projecte, dotar d’habilitats i eines per a poder gestionar l’assistent personal i reflexionar
sobre l’organització del temps i d’allò que volen fer, a partir de la creació per cadascun
d’aquests del servei del seu propi Pla Personal de Vida Independent.
El Pla Personal de Vida Independent és la declaració escrita que fa la persona amb
dependència, on exposa els objectius de vida que es proposa i les activitats que pretén
realitzar per assolir un vida independent, mitjançant el suport d’un assistent personal.
Parallelament a aquest procés de formació de les persones amb discapacitat física,
també s’ha realitzat una formació per als candidats a desenvolupar la figura
d’Assistents Personals de 35 hores, a més és realitzaran 20 hores de pràctiques i 70
hores de formació complementària durant el transcurs dels 18 mesos de durada del
projecte pilot.
A partir d’aquest mes de setembre s’han realitzat nous mòduls de formació per als
Assistents Personals, complementaris al primer període de formació inicial i amb
la fi de aprofundir els coneixements oferts. Els mòduls seran 17 hores, i es
realitzaran en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 2007.

4.- INICI DESENVOLUPAMENT SERVEI I DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE:
La prestació del servei va iniciar-se a partir del dia 1 de juny del 2007, entre
l’assistent personal i el usuari del servei, seguint com a referència el Pla Personal
de Vida Independent realitzat pel pròpia persona amb discapacitat física
participant en el projecte, on es respondrà a les seves necessitats i expectatives.
Durant els 18 mesos que durarà a aquest projecte pilot, serà per part d’ASPID que es
farà la coordinació del projecte en la província de Lleida i coordinadament amb la
Federació ECOM. L’avaluació en la implantació d’aquest projecte es realitzarà a partir
de reunions de seguiment amb les persones amb discapacitat física i els assistents
personals, i a partir de l’establiment de diferents instruments i indicadors de
valoració.
Relació de disposició de hores mensuals de servei realitzades en el projecte:
Juny

Juliol
577,5 hores

Agost
704 hores

Setembre
912,5 hores*

741hores

*Realització de tres substitucions d’estiu a diferents Assistents Personals
CONCEPTE DE LA FIGURA DE L’ASSISTENT PERSONAL

Les persones amb discapacitat física, necessiten d’un suport per poder
realitzar activitats de la vida quotidiana i per poder participar d’una forma
plena en la vida social de la seva comunitat. Aquest suport potser des de
intermitent fins a complet en funció del grau de dependència de la persona, i
és proporcionat pels serveis i professionals de l’àmbit social i sanitari, entre
aquests un d’ells seria l’assistent personal.
El servei que desenvolupa un assistent personal és aquell que possibilita que
les persones amb discapacitat física puguin fer totes aquelles tasques o
activitats quotidianes que no podrien fer per si mateixes. El servei ofert per
aquest professionals s’ajusta a les necessitats individuals de cada persona
atesa, possibilitant així el ple desenvolupament de les persones amb
discapacitat física i la consecució dels seus respectius projectes vitals.
L’assistent personal és qui permet realitzar les diferents accions, dins o fora
de la llar, que requereix la vida quotidiana de qualsevol persona, sigui quin
sigui el seu grau de dependència. Seria qui fa l’acompanyament a la persona
amb discapacitat amb la diferencia que és la pròpia persona que pren les
decisions del que vol fer, de quina manera, on vol anar, quan i amb qui.

Amb la figura de l’assistent personal es millora la qualitat de vida de les
persones, a més de respectar la seva llibertat i autonomia.
Les activitats i accions que desenvolupa l’assistent personal poden englobarse dins de les diferents àrees en les que les persones poden tenir algun tipus
de necessitat atès a la seva situació de dependència (àrea laboral, formació,
oci i temps lliure, àrea personal i familiar, entre d’altres) i el nivell de suport
que cada usuari necessiti.

