DECÀLEG DE LA UNIÓ EN RELACIÓ AL MODEL D’ATENCIÓ SOCIAL PER A LES
PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

1. El Model d’Atenció Social per a les Persones amb Dependència ha de donar
respostes tenint en compte a l’individu, la família, l’entorn, així com la xarxa de serveis
socials i sanitària.
2. L’Estat ha de regular l’estatut jurídic de drets del ciutadà i definir la prestació i el
finançament, definint els diferents rols (de la família, l’administració i el sector de
proveïdors dels serveis, tant públics com privats) i respectant la lliure elecció de les
persones i famílies.
3. La Sostenibilitat del Model s’ha de basar en una Cartera de Serveis amb
finançament garantit i la promoció del seu ús racional i responsable.
4. L’Administració ha de gestionar el finançament públic, planificar, acreditar i avaluar
entitats i serveis.
5. El model ha de potenciar la professionalització de la gestió a partir dels estàndars
d’acreditació. Ha d’exigir una gestió que fomenti la qualitat del servei en totes les
entitats proveïdores ,que promogui la innovació i la generació d’excedents per
reinvertir en un entorn de transparència en la gestió, i que incentivi els resultats i
l’acompliment dels objectius.
6. El Model ha de d’optimitzar tots els recursos de la xarxa i afavorir la lliure
concurrència partint de criteris contrastats i homogenis d’eficiència i qualitat.
7. El Model requereix una millora de les condicions laborals i de la productivitat, sobre
la base d’un marc de relacions laborals propi sense ingerències i d’un un procés de
millora de la competència i qualificació dels professionals del sector com a base de
millora dels serveis.
8. El Model requereix esforços inversors necessaris de futur assolibles a través de la
col·laboració públic – privat, només possible en un marc estable de model de
provisió i de finançament.
9. El Model s’ha d’acompanyar de millores de la fiscalitat aplicada a l’assegurament
privat, atès el seu valor en la moderació de la demanda dels serveis públics.
10. Cal treballar en el reconeixement com a sector dinàmic de l’economia productiva i
socialment estratègic.
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