Qui som?
La Fundació Tutelar del Maresme, entitat
d’iniciativa social sense afany de lucre, neix
amb l’objectiu d’acompanyar a les persones
amb discapacitat intel·lectual de les
comarques del Maresme i La Selva, en la
presa de decisions sobre la seva pròpia vida.

SERVEI
DE SUPORT
A LA PRESA
DE DECISIONS

Té com a finalitat la protecció, la cura, la
promoció de l’autonomia personal i la defensa dels drets de les persones fins ara legalment incapacitades i, d’ara en endavant amb
diferents necessitats de suport.

ON ENS POTS TROBAR?
Vetlla per la màxima qualitat de vida i per
evitar possibles situacions de desemparament o indefensió de la persona amb discapacitat, quan els pares o familiars ja no se’n
poden fer càrrec.

Muralla dels Genovesos, 12
08301 - Mataró
93 798 47 48
fundaciotutelar@fundaciomaresme.cat
www.fundaciomaresme.cat

La nostra visió
A la Fundació Tutelar del Maresme, com a
entitat de protecció, posem a la persona al
centre i l’acompanyem en la gestió del seu
dia a dia.
Personalitzem
l’atenció
que
oferim,
adequant-la als requeriments de la pròpia
persona i la seva situació, tenint en compte a
la seva família i al seu entorn més proper.

Amb el suport

per a persones
amb discapacitat
intel.lectual

Què oferim?
Assessorament legal i social: Informem
sobre els diferents tipus de suports que
complementen la capacitat de la persona
segons la legislació vigent i acompanyem en
el procés d’establiment d’aquests suports.
Previsió de suports futurs (abans
pretutela): Promovem la creació d’un vincle
de confiança entre la persona, els seus
familiars i l’entitat, un cop s’ha decidit que
en un futur l’entitat exercirà l’assistència de
la persona amb discapacitat intel·lectual; per
tal d’establir conjuntament tot el ventall de

mesures que constituiran un suport essencial
per a cobrir les necessitats de la persona i
dur a terme els seus propis desitjos i
objectius futurs.

Vetllem per les necessitats de la
persona, cercant els recursos adequats
que li assegurin una bona qualitat de vida,
així com la seva inclusió en la societat.

Suport a la presa de decisions (abans
tutela): Estem al costat de la persona en el
seu dia a dia per tal d’acompanyar-la a fer
realitat el seu projecte de vida i garantir el
seu desenvolupament integral, tot incidint
en els aspectes rellevants de la vida
quotidiana que requereixin d’un suport
adequat a cada situació.

Gestió del patrimoni: Acompanyem a la
persona en la gestió dels seus béns,
adaptant-nos a la sentència que reguli cada
cas.

