AFAB I
Cartagena, 182
08013 Barcelona

AFAB II
Riera d’Horta, 28-32
08027 Barcelona

SERVEIS DE TUTELES
I PRE-TUTELES
Els protegim en moments
de vulnerabilitat.

Tel.
934 12 57 46
Web.
www.afab-bcn.org
Mail.
afab@afab-bcn.org
tutelas@afab-bcn.org
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SERVEI DE TUTELES I PRE-TUTELES
Què és?

En què consisteix el servei de pre-tutela?

AFAB, com a entitat tutelar, és responsable de protegir les persones
incapacitades judicialment o en procés d’incapacitació, a fi que la
persona pugui desenvolupar plenament tots els seus drets i obligacions.

Quan tingui coneixement que en un futur serà tutor, AFAB durà a terme
totes les actuacions necessàries per conèixer a la persona malalta.
Una vegada exerceixi el càrrec tutelar, es representarà i assistirà al
tutelat mitjançant un pla d’atenció individualitzada utilizant la informació
prèviament obtinguda sobre la situació i entorn del malalt.

Quins són els seus objectius?
• Millora de la qualitat de vida de la persona.
• Defensa dels drets.
• Promoció de l’autonomia personal.
• Promoció de la rehabilitació de la capacitat.
• Atenció integral i centrada en la persona.

Equip professional:

Quines funcions tenim com a tutors?
En l’àmbit personal:
• Vetllar perquè el tutelat es trobi
en tot moment assistit.
• Cobrir les seves necessitats
personals, assistencials i 		
elementals.
• Seguiment constant en l’àmbit
mèdic.
• Fomentar l’estimulació cognitiva,
retardant o pal·liant en la 		
mesura del possible les 		
conseqüències de la malaltia.
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En l’àmbit patrimonial:
• Vetllar i protegir en tot moment
el seu patrimoni perquè es 		
destini únicament al benestar
de la persona malalta o per evitar
que es destini a finalitats alienes.

Area Terapèutica

• Exercitar els drets del tutelat
i complir amb les seves 		
obligacions.

•
•
•
•

Psicòloga
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Infermer/a

Area Social
• Referent tutelar
• Auxiliar tutelar

Area Jurídica
• Advocat
Direcció
Area Administrativa
• Comptable
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