
posicionaments



Posicionament EDUCACIÓ

 Prioritzem un model d’escola inclusiva, que s’apliqui a totes les etapes
educatives (inclosa l’etapa de 0 a 3 anys), que garanteixi el dret a l’educació per a
t t l i f t i d d t t d l it t li it i d ltots els infants, independentment de les seves capacitats o limitacions, del seu
origen, gènere o orientació sexual, i en el que l’alumnat amb discapacitat física hi
tingui cabuda i una presència activa i participativa, com un membre més de la
comunitat. L’aposta és per una intervenció integral que no focalitzi la sevap p g q
intervenció i els recursos només en l’alumne amb discapacitat, sinó que promogui
veritables models educatius inclusius.

 Mentre no es pugui assegurar per als alumnes amb pluridiscapacitat la qualitat
educativa dins d’un entorn escolar ordinari per la manca de recursos especialitzats,
de recursos humans i de recolzament sanitari cal garantir els suports necessarisde recursos humans i de recolzament sanitari, cal garantir els suports necessaris
dins de l’Escola d’Educació Especial per assegurar el bon nivell d’escolarització,
però sense que això vagi en detriment del desitjable procés gradual de participació
de tot l’alumnat cap a la inclusió educativa i social.p

 Defensem l’educació pública com un dret universal.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



Posicionament SALUT

 Apostem per un model biopsicosocial de la salut, és a dir, aquell que afronta les
qüestions relatives a la salut atenent una combinació de factors biològics, psicològics
(pensaments, emocions i conductes) i socials, en contrast amb el model reduccionista
t di i l é f t l f t bi lò itradicional, que només afronta el factor biològic.

 Ens decantem per un sistema de salut que tingui una visió de la persona holística,
integral i biopsicosocial i en què l’atenció es basi en el pacient i no en la malaltia, en lag p q p ,
família o l’entorn més immediat de la persona com a condicionant de l’estat de salut.

 Creiem en un model de salut que aposti per la planificació centrada en la persona, i
l d t i í l bilit t d l i t di len el seu empoderament, així com en la responsabilitat del pacient, dins les seves

possibilitats, vers el seu estat de salut i l’ús dels serveis assistencials.

 Pensem que la discapacitat no es pot explicar tant sols per la malaltia o les lesions queq p p p p q
originen les deficiències sinó que les causes del context social, tant personals com
ambientals, també són determinants.

 Creiem que la cooperació de les associacions de persones amb discapacitat física Creiem que la cooperació de les associacions de persones amb discapacitat física
amb el Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya és clau per a
la millora del sistema sanitari en relació a l’atenció a la persona amb discapacitat.

 Defensem la sanitat pública com un dret universal.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



 Veiem l’ocupació com un element essencial per aconseguir la inserció en la societat de les

Posicionament LABORAL
 Veiem l ocupació com un element essencial per aconseguir la inserció en la societat de les
persones amb discapacitat i una de les formes més importants de promoure la seva
independència i dignitat.

 Entenem que una societat inclusiva per fer efectiu el dret al treball a tothom ha d’aspirar a Entenem que una societat inclusiva, per fer efectiu el dret al treball a tothom, ha d aspirar a
la plena ocupació de les persones amb discapacitat que vulguin treballar.

 Prioritzem l’ocupació de les persones amb discapacitat física al mercat de treball
ordinari, per afavorir el procés de normalització i d’inclusió social del col·lectiu.

 Reconeixem també el rol del mercat de treball protegit com una alternativa necessària i
adequada per a algunes persones, d’acord amb les seves necessitats.

 Entenem que la inclusió laboral de les persones amb discapacitat només és possible si hi ha
un marc legislatiu favorable i al mateix temps si hi ha el compromís de tots els agents
implicats: administració, sindicats i empreses.implicats: administració, sindicats i empreses.

 Creiem necessària una voluntat política de fer efectives les mesures de discriminació
positiva i de donar a conèixer les possibilitats d’aportació laboral i de productivitat de les
persones amb discapacitat per tal d’eliminar els prejudicis i obstacles que dificulten la sevapersones amb discapacitat per tal d eliminar els prejudicis i obstacles que dificulten la seva
contractació.

 Per facilitar la inserció laboral és imprescindible que els entorns de treball siguin
ibl i f i l d t i à i i ’i t i i l iaccessibles i que es facin les adaptacions necessàries, i s’inverteixin els recursos necessaris.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



Posicionament ACCESSIBILITAT

 Entenem l’accessibilitat universal com a dret humà que és imprescindible exercir
per a la participació en igualtat d’oportunitats i la veritable inclusió en tots els àmbits
de la persona (des de l’habitatge i la ciutat a l’entorn laboral i educatiu) i en tots els
moments de la seva vida (des de la infància fins a la vellesa). I que, per tant, s’ha de
defensar com a dret humà que és de tota la ciutadania.

 Apostem per treballar l’accessibilitat de manera democràtica integral i Apostem per treballar l accessibilitat de manera democràtica, integral i
transversal, sota els valors de l’autonomia personal i la no discriminació, tenint
en compte la diversitat humana i posant-la en valor, i entenent que l’accessibilitat és
una cadena d’elements interelacionats que s’han de tractar conjuntament de manera
coordinada per totes les parts implicades (tant públiques com privades), amb un diàleg
obert, caràcter constructiu i una participació activa del col·lectiu de persones amb
discapacitat.

 Defensem l’accessibilitat com quelcom que millora la qualitat de vida de tota la
ciutadania, i que genera entorns, productes i serveis més segurs i usables per a
tothom.

 Advoquem perquè tot allò que es dissenyi es faci acomplint la legislació i
normativa vigent i seguint els principis de disseny universal o disseny per a
tothomtothom.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



Posicionament ASSOCIACIONISME

 Reivindiquem les associacions com un instrument per garantir l’exercici dels drets de
les persones amb discapacitat física i posem en valor el treball que, tradicionalment, ha dut
a terme el moviment associatiu de les persones amb discapacitat i/o els seus familiars, que
ha estat imprescindible per a la millora de la seva qualitat de vida i el seu reconeixementha estat imprescindible per a la millora de la seva qualitat de vida i el seu reconeixement
social.

 Creiem que les associacions són imprescindibles per crear, liderar i posar en marxa
projectes, promovent canvis socials i millores en la garantia dels drets, així com que el dret
fonamental d’associació permet aprofundir en els valors democràtics de la ciutadania i
aconseguir societats més diverses, justes i democràtiques.

 Apostem pel foment de sinèrgies amb altres entitats i el treball col·laboratiu, amb
l’objectiu d’aconseguir un sector més fort i representatiu.

 Som del parer malgrat tot que en el moment actual és necessari que des del moviment Som del parer, malgrat tot, que, en el moment actual, és necessari que des del moviment
associatiu es faci una reflexió sobre la relació de les entitats amb la ciutadania i que es
replantegin les formes actuals d’organització, els valors i les estratègies de gestió, amb
la voluntat de millorar en el nostre rol de generadors de progrés i transformació social.

 Advoquem per la cerca d’aliats en les institucions públiques que recolzin aquesta aposta
que fa el nostre sector per una qualitat democràtica i un exercici dels nostres drets i que
posin en valor les aportacions socials que generem des de les associacions i que entenguin
que les inversions en partides socials beneficien tota la societat.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



 Apostem pel model social de la discapacitat i per la filosofia de vida

Posicionament AUTONOMIA PERSONAL i VIDA INDEPENDENT

 Apostem pel model social de la discapacitat i per la filosofia de vida
independent, on es concep la persona amb discapacitat com un membre de ple
dret amb obligacions però també amb els mateixos drets que la resta de la
població, uns drets que com a ciutadà ha de poder exercir amb la màxima autonomia
personal.

 Defensem una societat basada en la riquesa de la diferència, on cal garantir la no
discriminació i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitatdiscriminació i la igualtat d oportunitats de les persones amb discapacitat.

 Advoquem per potenciar la capacitat i el dret a decidir per si mateixes de les
persones amb discapacitat física, així com el dret a dur una vida independent com
qualsevol altra persona.

 Creiem que les polítiques socials, així com els serveis que se'n deriven, s’han
d’adaptar a les característiques i necessitats de les persones (models d’atenciód adaptar a les característiques i necessitats de les persones (models d atenció
centrats en les persones). Entenem que els serveis i les prestacions socials han
d’evolucionar cap a models de suport que posin l’accent en la promoció de les
potencialitats personals i han d’obrir la participació de les pròpies persones amb
discapacitat, com a màximes coneixedores de les seves necessitats, en la concepció i
definició d’aquests.

 Veiem el Servei d’Assistència Personal com un dels recursos més idonis per Veiem el Servei d Assistència Personal com un dels recursos més idonis per
garantir l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



Posicionament LLEURE

 Prioritzem el lleure inclusiu, és a dir, per aquell que té en compte a totes les
persones i l’entorn on aquestes interaccionen donant la mateixa importància a les
necessitats de tothom independentment de les seves característiques i que permetnecessitats de tothom, independentment de les seves característiques, i que permet
que totes les persones puguin gaudir de l’oferta de lleure general, en igualtat
d’oportunitats.

 Per garantir un lleure inclusiu de qualitat és important que ja en la concepció de
qualsevol activitat i/o en la tria de l’entorn on es desenvoluparà es tingui en compte la
diversitat de tots els possibles participants i quines són les seves necessitats perdiversitat de tots els possibles participants i quines són les seves necessitats, per
donar-hi resposta i facilitar la participació a tothom.

 Considerem també el lleure especialitzat integrador, aquell que s’organitza en
funció de les característiques o necessitats del col·lectiu específic de les persones amb
discapacitat però que participa de l’oferta d’oci normalitzada.

 Entenem el concepte de lleure en totes les seves dimensions: cultural, esportiu,
recreatiu, turístic...

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



Posicionament PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS

 Apostem per evolucionar cap a una planificació dels serveis socials que se Apostem per evolucionar cap a una planificació dels serveis socials que se
centri en la persona, que promogui les potencialitats de cadascú i que obri la
participació activa de la persona amb discapacitat física usuari/ària del
servei, com a màxima coneixedora de les seves necessitats, en la seva concepció,
definició i avaluació.

 Advoquem per una atenció individualitzada i uns serveis dissenyats basant se Advoquem per una atenció individualitzada i uns serveis dissenyats basant-se
en el suport que cada persona amb discapacitat física precisa i tenint en compte la
promoció de l’autodeterminació, l’autonomia personal i la inclusió social.

 Creiem que els serveis s’han d’adaptar a les persones.

* Aprovat el 27/06/2014. XXIV Assemblea General Ordinària Federació ECOM



Posicionament PARTICIPACIÓ

 CO f ó é ECOM defensa que la participació ciutadana és un dret que tots els governs i
responsables polítics tenen el deure de promoure i garantir en igualtat d’oportunitats a les
persones amb discapacitat. En base a això, ECOM considera que la participació ciutadana ha
de ser:

 Efectiva i coordinada: Ha de ser als espais adients i amb les parts amb competències
directes sobre la presa de decisions polítiques i tècniques dels temes a tractar, i ha de
comptar amb totes les parts implicades de la ciutadaniacomptar amb totes les parts implicades de la ciutadania.

 Inclusiva i accessible a tothom: tot el procés de participació ha de garantir
l'accessibilitat universal (des de la física a la comunicativa) i s'ha de fomentar que es
realitzi a espais inclusius juntament amb la resta de la ciutadania per a promoure així elsrealitzi a espais inclusius juntament amb la resta de la ciutadania, per a promoure així els
valors de la diversitat, la convivència i el coneixement mutu. Negar-se a fer-ho en contra
de la voluntat de les persones i/o entitats del col·lectiu es considera un acte discriminatori.

 à Transparent i de qualitat democràtica en tot el seu plantejament i
desenvolupament: s'ha d'informar clarament des de l’inici i de manera entenedora sobre
quins són els objectius i la planificació del procés de participació, i quin és el grau real de
co-decisió de la ciutadania.

El procés de participació ha de ser equilibrat amb els ritmes i horaris de la ciutadania i els
objectius a assolir, ha de contemplar uns mínims (convocatòries complertes amb
materials i terminis coherents actes ) amb dinàmiques adients (i si s’escau mediació)materials i terminis coherents, actes, ...), amb dinàmiques adients (i, si s escau, mediació),
i un punt d’informació actualitzat o una persona de referència.

* Aprovat el 30/06/2017. XXVII Assemblea General Ordinària Federació ECOM


