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La "Publicació en lectura fàcil sobre el suport a la presa de decisions " és el 

resultat de la cooperació entre els socis del consorci del projecte Erasmus+ 

DECIDER. 

Organització Lloc web 

 

Associació Polonesa de 

Persones amb Discapacitat 

Intel·lectual 

www.psoni.org.pl 

 

Associació Lituana per a 

l'Atenció a Persones amb 

Discapacitat Intel·lectual 

"Viltis" 

https://viltis.lt/lt/  

 

Associació d'activisme, 

educació, cultura i art Centre 

Civil AktivUM 

https://aktivum.org.mk/  

 

Centre de Formació 

Professional Margarita 
www.eeamargarita.gr 

 

Fundació Support-Girona https://www.suportgirona.cat/  

 

Fundació Campus Arnau 

d'Escala 
https://www.campusarnau.org/  

 

 

http://www.psoni.org.pl/
https://viltis.lt/lt/
https://aktivum.org.mk/
http://www.eeamargarita.gr/
https://www.supportgirona.cat/
https://www.campusarnau.org/


 

3 

Tens dret a demanar ajuda per prendre una decisió? 

 

 

De vegades les persones amb 

necessitats educatives especials 

s’enfronten a dificultats 

quan han de prendre decisions 

sobre la seva vida. 

 

Les persones amb necessitats 

educatives especials 

són persones que s'enfronten a 

dificultats en aprendre coses 

noves. 

 

Les persones amb necessitats 

educatives especials tenen dret a 

demanar l’ajuda d’algú 

per prendre decisions. 
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Què és un dret? 

 

Totes les persones tenen drets. 

Els drets ajuden a les persones a satisfer les seves necessitats. 

 

 

Els drets també serveixen 

per protegir les persones 

d'altres persones que  

els vulguin fer mal. 

 

Alguns drets bàsics són: 

 

● Tenir menjar, 

 

● Tenir una casa, 
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● Anar a l'escola, 

 

● Anar al metge i a l’hospital 

quan estàs malalt, 

 

● Què et paguin per la teva 

feina. 

 

● Rebre protecció dant els 

riscos i perills que amenacin 

la teva seguretat. 
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Els governs han de fer normes 

que protegeixin els drets. 

 

Aquestes regles les anomenem 

lleis. 
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Qui proposa les lleis sobre els drets? 

 

 

Els governs 

de tots els països 

del món 

van acordar lleis per: 

 

● Protegir  els drets de totes les 

persones, 

● Procurar que totes les 

persones puguin viure en pau, 

sense guerra. 

 

També hi ha persones 

que recomanen 

noves lleis 

als governs. 

 

Treballen en un lloc 

anomenat Organització de les 

Nacions Unides. 

També anomenem a aquesta 

organització ONU. 
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On pots trobar els teus drets? 

 

 

Les persones que treballen 

a l'Organització de Nacions Unides 

(ONU) 

van escriure un llibre 

sobre tots els drets 

de les persones amb discapacitat. 

 

Aquest llibre es titula 

Convenció sobre els Drets 

de les Persones amb Discapacitat. 

Les persones amb necessitats educatives 

especials  

són persones amb discapacitat. 
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De què parla la convenció? 

 

 

La Convenció de l'ONU 

parla de tots els drets que 

tenen les persones amb discapacitat. 

 

La Convenció de l'ONU diu 

que les persones amb discapacitat 

tenen dret 

a demanar ajuda 

per prendre una decisió. 

 

I que quan es demana ajuda per 

prendre 

decisions, 

l'anomenem 

 

  

Suport 

a la  

Presa de  

Decisions 
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Què és el suport a la presa de decisions? 

 

El Suport a la Presa de Decisions és quan: 

 

● Algú t'ajuda a prendre les 

teves pròpies decisions. 

● Algú et dóna suport quan 

decideixes les coses que vols 

o necessites. 

 

Pots  

demanar ajuda 

a un familiar. 

 

Per exemple, 

al teu pare, mare, germà, germana, 

oncle, tieta o cosí. 

 

També pots demanar ajuda per 

prendre de decisions al teu centre o 

associació. 
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Qui t'ajudarà a decidir? 

 

 

En un servei de suport a la presa de 

decisions pots triar 

una persona de confiança 

per a què t’ajudi amb les decisions 

difícils. 

Aquesta persona es diu professional de suport a la presa de 

decisions. 

El professional de suport a la presa de decisions et pot ajudar a: 

 

● Trobar la informació 

que necessites abans de  

prendre una decisió. 

 

● Comprendre les diferents 

opcions. 

info 
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● Entendre 

si la decisió 

pot ser bona o dolenta 

 

 

● Compartir la teva decisió 

amb altres persones. 

 

 

 

En aquest servei 

també hi ha l'opció de 

comptar amb una persona que 

t'ajudi a comprovar si les coses 

es fan de la manera que vols. 

 

A aquesta persona l'anomenem 

facilitador . 
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Quins són els passos que has de seguir? 

 

 

Per rebre Suport a la Presa de 

Decisions, heu de signar 

un acord. 

 

Un acord és un paper 

que has de signar amb: 

La persona que has triat 

per ajudar-te 

a tomar les teves decisions.  

És a dir, el teu professional de 

suport també signa l’acord . 

 

El facilitador també signa l’acord.  
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Si no estàs satisfet amb el teu profesional de suport, 

pots: 

 

● Demanar al teu facilitador 

que parli amb la persona 

que t’ajuda a prendre 

decisions 

 

● Demanar de canviar de 

persona de suport a la 

presa de decisions 

 

● Finalitzar l'acord. 

En l'acord dius quins són els temes on necessites ajuda per 

prendre decisions. 
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Per a quins tipus de decisions pots demanar suport ? 

 

Hi ha diferents tipus de decisions, 

com ara: 

 

● Comprar alguna cosa 

 

● Fer servir internet 

 

● Gestionar els teus diners 
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● Cuidar la teva salut 

 

● Trobar feina 
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Aquí teniu un exemple! 

 

El Joan és un jove, de 28 anys, 

amb síndrome de Down. 

Ha estudiat per fer de Tècnic Agrícola. 

El Joan viu amb els seus pares. 

 

 

 

El Joan no vol que els seus pares decideixin 

sobre coses que li preocupen. 

 

Ell vol decidir pel seu compte. 

Ell vol ser autònom. 

Els pares d’en Joan estan contents de què en Joan vulgui ser més 

independent. 
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Cada dia en Joan pren decisions diferents sobre la seva vida. 

Ell decideix sobre: 

● La roba que portarà. 

● Les sortides amb els seus amics. 

● Com gastar els seus diners. 
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Quan en Joan té dificultats per prendre una decisió, 

demana ajuda a persones de confiança. 

En Joan confia en la seva família i en el seu psicòleg. 
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Fa un temps, el Joan pensava en que voldria treballar. 

Volia treballar per guanyar-se el seu propi sou. 

Creia que això el faria molt feliç. 

 

Pero en Joan no estava segur de si podia treballar. 

Mentrestant, no sabia què havia de fer per trobar feina. 

 

El Joan va compartir els seus pensaments amb la seva família i el 

psicòleg. 
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Finalment, en Joan va decidir que aniria a un centre de formació 

professional. 

 

En aquest centre podria: 

● Entrenar les seves habilitats 

● Rebre i suport i assessorament quan ho necessiti. 

● Trobar una feina que s'ajusti a les seves necessitats. 
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En Joan està molt satisfet amb el servei i el suport que 

va rebre. 

 

Per a en Joan, trobar feina va ser la decisió més important 

de la seva vida. 
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Aquí teniu una aplicació que també us pot ajudar! 

 

 

Les noves tecnologies ajuden les 

persones amb necessitats 

educatives especials 

a millorar les seves experiències 

vitals. 

Les noves tecnologies també 

s'utilitzen en el suport a la presa de 

decisions. 

 

En el projecte Decider, 

els socis van crear una aplicació per 

al mòbil. 

L'aplicació Decider ajuda les 

persones amb necessitats 

educatives especials a prendre 

decisions. 

 

De vegades, quan estàs prenent una 

decisió, necessites 

triar la millor solució entre moltes 

opcions. 

La teva elecció depèn de les 

possibilitats, necessitats i del que 

t'agrada. 

 

Suport 
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A l'aplicació pots trobar possibles 

alternatives. 

Veuràs informació important sobre 

les alternatives disponibles. 

 

També pots definir 

les les teves necessitats. 

L'aplicació et mostrarà quina opció 

podria ser 

la millor per a tu. 

 

Recorda, la decisió final 

la prendràs només tu 

no la prendrà l'aplicació. 

 

 

 

  

You Decide 
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Per a més informació, visita la nostra pàgina web: 

http://decider-project.eu/  

 

Informació de contacte:  

zg@psouu.org.pl     

Research.Development@eeamargarita.gr 

Exempció de responsabilitat: 
Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. 
El suport de la Comissió Europea per a la producció d'aquesta publicació 
no constitueix un aval dels continguts, que reflecteixen les opinions 
només dels autors, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que es pugui fer de la informació que hi conté. 

 


