Quan la persona malalta no pot cuidar de sí mateixa.
Quan els seus familiars no se’n poden ocupar o bé pensen
que és el millor pel benestar de la persona.

Vetllem pels qui no estan
capacitats per fer-ho

Quan no es pot demanar als germans/es que
hipotequin la seva vida.
Quan els pares ja són grans i volen deixar les
coses arreglades.
Quan no queden familiars que se n’ocupin.

Les Fundacions Tutelars sí poden ocupar-se’n
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Fundació Lluís Artigues
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A la Fundació Lluís Artigues vetllem pel benestar de
les persones que tenen modificada la seva capacitat
d’obrar degut a un trastorn mental, disminucions
psíquiques o malalties associades a l’envelliment.

Informa-te’n!

Segueix-nos 		
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Cuidem del teu benestar

Grup Sant Pere Claver
Entitats amb compromís social

www.fla.cat

Què vol dir tenir un tutor/a?
Si vostè ha vist modificada la capacitat d’obrar per a governar els seus
interessos personals, patrimonials o dineraris, el Jutge competent li
assigna un tutor, que és la persona que, a partir d’aquell moment,
s’encarregarà de prendre les decisions que afavoreixin millor els seus
interessos. Cal assegurar-se que les decisions que vostè prengui
compten amb l’aprovació del tutor i cal que el convenci que aquestes
decisions, que a vostè li agradaria prendre, li seran beneficioses.

Per què confiar en un tutor que no conec?
El tutor ha estat designat pel Jutge i totes les decisions que adopti
en nom seu hauran de ser aprovades pel Jutge i el Ministeri Fiscal si,
certament, s’ajusten a la legalitat vigent i són allò que més li convé
a vostè. En aquest sentit, el tutor compta amb l’assessorament i
recolzament d’experts i professionals de la salut, del dret, les finances
i el treball social per mirar de trobar i oferir les solucions que millor
s’adaptin a les seves necessitats.

Podré disposar dels meus diners?
Sí, podrà disposar dels seus diners, però l’ajudarem a administrar-los
correctament i, si és possible, a què pugui estalviar.

Podré viure en el meu pis?
Si vostè té un pis, de propietat o de lloguer, no hi ha cap inconvenient
perquè hi continuï vivint. Caldrà saber però, si vostè necessita ajuda
amb les tasques domèstiques, algú que l’acompanyi al metge o fer
diverses gestions. Si és el cas, la Fundació Lluís Artigues cercarà
solucions per proporcionar-li el suport adient, ja sigui a través de
recursos i/o ajuts públics o els de caire privat que estiguin al seu abast
i vostè pugui finançar.

estigui dins de la seva capacitat econòmica i, ja sigui una llar o una
residència. Però sempre que sigui possible, amb les condicions
pròpies d’una llar: on vostè pugui sentir-se a casa seva i on pugui tenir
els seus records i objectes estimats; on pugui rebre les seves amistats
i recrear-se; on pugui pensar en els seus projectes de futur.

Hauré de renunciar als serveis comunitaris que disposo?
Si vostè disposa d’algun tipus de prestació o servei, segurament podrà
mantenir-lo. A partir d’ara, l’únic que canvia, és que les decisions més
transcendents per al seu benestar les haurà d’assumir el seu tutor. Per
això, és molt important la confiança entres vostès, les persones del
seu entorn i tots els professionals compromesos en el seu benestar.

I tot això, per què ho fa el tutor/a?
El tutor és un professional que ha decidit dedicar-se a ajudar persones
com vostè i perquè forma part de la missió de la nostra Fundació.

Com puc contactar amb la FLA o amb el meu tutor/a?
Podrà localitzar-lo tots els dies feiners, de 9h a 17h, trucant al 93 324
88 91. Fora d’aquest horari, tant si és de nit com de dia o festiu, podrà
trucar al 664 156 978. Quan el tutor no pugui atendre directament
les seves sol·licituds o escoltar els seus problemes, designarà una
persona de la seva confiança que l’atendrà amb la mateixa cordialitat,
sentit de la responsabilitat i eficiència. Plegats, farem la vida més fàcil!

On és la FLA? On és el meu tutor/a?
Sempre que vulgui o necessiti, pot trobar a les persones que actuen
en nom de la Fundació Lluís Artigues al Carrer de Vila i Vilà, 16 de
Barcelona. Però si vol mantenir una visita amb elles, és recomanable
que truqui prèviament al 93 324 88 91 i la concerti per assegurar-se
que el podran rebre immediatament.

Em poden prendre el pis?
De cap manera li poden prendre el pis o qualsevol altra propietat que
vostè tingui. I per poder vendre-la s’ha de demostrar que existeix una
causa de necessitat i ho ha d’autoritzar un Jutge prèviament.

I si no tinc pis, on viuré?
Mirarem de cercar l’habitatge que més s’ajusti a les seves necessitats.
La Fundació Lluís Artigues no disposa d’una xarxa d’habitatges que
pugui suplir les seves mancances, però procurarà facilitar-li un, de
caràcter públic o privat, en les millors condicions d’habitabilitat i que
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