PARTICIPACIÓ: DESAPODERAR PER APODERAR

PRESENTACIÓ
La 3a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials està impulsada pel Comitè
d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l’Institut Borja de Bioètica.
Aquesta jornada s’adreça preferentment a professionals membres de Comitès d’Ètica i d’Espais de
Reflexió Ètica en Serveis d'intervenció Social, i també a altres persones interessades en formar-ne
part.
La trobada girarà entorn de la participació de les persones ateses en diferents tipologies de serveis
socials. La participació és la condició de possibilitat pel foment de l’autonomia.
Els principals objectius de la jornada són:
-

Compartir experiències de participació de les persones ateses en la presa de decisions que les
afecta.

-

Explicitar les dificultats i els reptes per millorar la participació.

-

Comprometre’s, com a professionals, a traslladar alguna bona pràctica als nostres serveis.

PROGRAMA DE LA JORNADA PARTICIPACIÓ: DESAPODERAR PER APODERAR

8:30 h a 9:00 hores

ACREDITACIÓ
9:00 hores

BENVINGUDA
A càrrec de Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies.
9:10 hores

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
A càrrec de Begoña Roman, presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Doctora
en filosofia i professora titular d'ètica de la Universitat de Barcelona.

9:30 hores

CONFERÈNCIA INAUGURAL
A càrrec d’Anna Novella, experta en drets de la infància i doctora en filosofia i ciències de l'educació
de la Universitat de Barcelona.
10:15 hores

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ - 1a. part
A càrrec de Mercè Vidal, màster en ètica aplicada i secretària del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials
de Catalunya.
Experiències
-

Consorci d'Acció Social de la Garrotxa - Infància i família.
A càrrec de Maite Marcó, coordinadora de l’àrea d’Infància i de Lali Surià coordinadora de l’àrea
de promoció social.

-

ACUDAM Associació: Servei de teràpia ocupacional - Discapacitat intel·lectual.
A càrrec d’Esther Temprado, treballadora social, responsable de la USAP de l’ACUDAM i membre
de l’espai ERESS de l’ACUDAM.

-

Arrels Fundació - Sensellarisme.
A càrrec de Beatriz Fernández, cap de l’equip jurídic.

11:15 hores

Pausa
11:45 hores

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ - 2a.part
Experiències
-

Associació La Muralla - Salut mental.
A càrrec d’Ángel Urbina, president de l’Associació.

-

Fundació Sant Andreu de Castellcir. Residència La Ginesta - Persones grans.
A càrrec de Patrícia Cendrós, directora de la Residència.

-

Dones Metzineres – Reducció de danys.
A càrrec d’Aura Roig, responsable del programa.

12:45 hores

REFLEXIONEM CONJUNTAMENT SOBRE LA PARTICIPACIÓ
Modera i dinamitza: Sílvia Torralba membre de l’equip de comunicació d’Arrels Fundació.
Espai de participació de persones ateses i assistents a la jornada.
-

Albert Ibáñez. Projecte Home - Addiccions.

-

Cinta Carrera. Fundació Sant Andreu de Castellcir. Residència La Ginesta - Gent gran.

-

Judith Blanco. Fundació Marianao - Infància i adolescència.

-

Megi Nutsubidze. Fundació Tomàs Canet - Refugiats.

-

Miquel Fuster. Arrels Fundació - Sensellarisme.

13:45 hores

COOPERACIÓ
A través d’una dinàmica interactiva, compartirem el compromís de traslladar alguna iniciativa de
participació als nostres àmbits socials d’orígen.
14:15 hores

CLOENDA DE LA JORNADA

PERSONES DESTINATÀRIES DE LA JORNADA
Preferentment professionals membres de Comitès d’Ètica i d’Espais de Reflexió Ètica en Serveis
d'intervenció Social, i també persones interessades en formar part.
Es lliurarà certificat a les persones assistents.

DATA, HORARI I LLOC
-

Dia 7 de juny de 2019. De les 9 a les 14: 15 hores.

-

Barcelona. Sala d’actes de la Casa del Mar (carrer Albareda, 1-13).

