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SMARTS: ¡UN ANY DE PROJECTE!
Durant aquest mes de setembre, les Entitats sòcies s’han reunit per segons vegada per
debatre sobre els objectius assolits i planificar els següents passos que cal dur a terme del
projecte.
Fins ara, l’associació d’entitats ha treballat en l’elaboració de directrius sobre el suport en la
presa de decisions (SDM) en l’àmbit de la sexualitat. Aquestes directrius van dirigides a tres
col·lectius: Persones amb discapacitat Intel·lectual i/o malaltia mental, Professionals dels
serveis de suport i famílies.
Les directrius abasten un ampli ventall de temes: des d’una introducció sobre el suport en la
presa de decisions en matèria de sexualitat fins a seccions sobre el mites de la sexualitat, la
protecció i l’abús sexual, així com altres temes més específics: anticoncepció, fertilitat, ús de
pornografia, sexe comercial, conflictes en les relacions, etc. En els pròxims mesos hi haurà
més informació, manteniu-vos alerta¡¡

ACTIVITAT DE FORMACIÓ
EN LÍNIA
Al maig l’entitat SCT va impartir una
formació sobre SDM als socis i sòcies de
SMARTS, d’ASTRES ASTRES, ARCIL y
THEOTOKOS. Els materials de formació es
van basar en els resultats del projecte I
DECID, i es van utilitzar per introduir a les
persones participants en el tema del suport
en la presa de decisions. Tot i que va fer-se
online, la formació va tenir una acollida molt
positiva i va provocar interessants intercanvis
entre els i les professionals participants i
l’equip de formadors/es.

ACTIVITATS LOCALS DE
FORMACIÓ
Partint de la introducció al Suport en la presa de
decisions que s’havia rebut de SCT, l’equip de
professionals d’ ARCIL, ASTRES, y THEOTOKOS
van organitzar una formació interna per formar
als seus companys i companyes en la utilització
del suport en la presa de decisions de forma
general. Aquest primer cicle de formacions, va
consistir essencialment en assentar les bases per
una futura formació, que tractarà específicament
sobre el suport en la presa de decisions en
l’àmbit de la sexualitat.
La reacció general de les persones participants
va ser positiva: van gaudir de l’experiència
d’aprenentatge i la van considerar una nova
perspectiva pel seu treball diari
d’acompanyament i suport a les persones que
atenen en els respectius serveis.

¿COM SEGUIM?
L’ associació d’entitats sòcies, ha definit els
pròxims passos que cal donar per a l’execució
del projecte.
I això és el que hi ha al menú:
- Finalització de les directrius sobre suport en la
presa de decisions i sexualitat
- Posar a prova les directrius durant una prova
pilot a principis de 2022
- Començar a treballar en un kit d’eines de
sensibilització accessible per a persones abm
discapacitat intellectual i malaltia mental.
Manteniu-vos alerta dels avenços del projecte¡¡¡¡

ELS SOCIS DEL PROJECTE
El consorci està format per proveïdors de serveis:
Fundació Astres (Espanya) i coordinador del
projecte, ARCIL (Portugal) i Theotokos (Grècia)
així com socis més tècnics: SCT (Regne Unit)
rresponsable de les activitats de formació de
personal i EASPD (Bèlgica) en representació dels
proveïdors de serveis.
Seguiu els enllaços per a ser redirigits a la
pàgina web dels socis i conèixer més sobre ells.
Per a més informació, podeu contactar amb el
coordinador del projecte, Fundació Astres, a
través del següent correu electrònic
idea@plataformaeducativa.org

