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01
Aprovar una llei de concertació per a millorar la cooperació públic-
privada en els serveis d’atenció a les persones. Que es tingui en compte
el paper del tercer sector com un aliat clau de l'Administració Pública en
la gestió de les polítiques socials
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02

Renovar el model d'atenció a les persones grans cap a propostes
comunitàries, preventives (SAD) i territorialitzades, per anar més enllà
del model de grans residències. Cal dignificar l'atenció a les persones
grans amb la millora de les condicions laborals de les professionals i una
gestió que se centri en el benestar de les persones i no en l'aprofitament
econòmic. Prevenir la soledat no desitjada en les persones grans.

Garantir l'accés a l'energia a totes les persones en situació de
vulnerabilitat, resideixin o no en un habitatge sense títol habilitant.
Condonar el deute que les famílies vulnerables tenen amb les empreses
de subministraments.

Implementar un parc d'habitatge social que doni resposta al patiment
de les famílies per la falta d'accés a l'habitatge amb polítiques
d'acompanyament i en col·laboració amb les entitats socials.

03
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Millorar l'accés i la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania i les
polítiques actives d'ocupació amb la Renda Bàsica Universal a
l'horitzó. Actualment són polítiques poc àgils que requereixen molta
documentació per part de les persones que les demanen.
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Reconèixer els drets i la protecció de les persones drogodependents
en consum actiu d'alcohol i altres drogues que estan en situació de
sensellarisme. Assegurar que les dones que presentin addició de drogues
i són víctimes de violència no siguin discriminades per la seva condició.
Evitar la criminalització dels col·lectius més vulnerables.
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Digitalitzar el tercer sector per seguir innovant. Impulsar la innovació
tecnològica i l’ús de la intel·ligència artificial en les entitats de tercer
sector social. Promoure els models d’intervenció comunitària com un eix
de la intervenció social. Superar la bretxa digital amb els col·lectius més
vulnerables.

06

Reforçar les accions preventives i de treball comunitari en la
intervenció socioeducativa amb infants de 0-3 anys i les seves
famílies. Aprofundir en la intervenció especialment adreçada a prevenir
els malestars i a la cura de la salut mental.

Desplegar mesures per assegurar l'atenció a les dones i a les seves
filles i fills que viuen i han viscut situacions de violència masclista.

Implementar mesures per facilitar la regularització de les persones
en situació administrativa irregular que viuen al territori català i per
prevenir la irregularitat sobrevinguda. Acompanyament per garantir una
acollida digna de les persones migrades.
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L’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) és una organització no
governamental i sense ànim de lucre que defensa les persones en situació de
fragilitat social. Des de fa més de 40 anys, les acompanyem en diferents moments
de les seves trajectòries vitals, individualment o en grup, i actuem en la comunitat.
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