Xarxa d’Accessibilitat
i Vida Independent
(Versió en Lectura Fàcil)

Finalitat:
Transformació social i sensibilització
La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent
té la missió de promoure
canvis socials a la ciutat,
centrant-se en la plena inclusió
i al dret a una vida digna
de les persones amb diversitat funcional.
Des de diferents visions
volem canviar els entorns
i acabar amb les barreres culturals
per garantir els drets
i promoure una vida plena.

Xarxa:
És un grup de persones que tenen un vincle comú
i que fan coses de forma conjunta.
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Reivindicació per la garantia de drets
Garantia:
Ens referim a l’obligació o compromís per assegurar
que les persones gaudeixin dels seus drets
o estiguin protegides d’un risc.

Partint de la Convenció dels Drets
de les Persones amb Discapacitat
de les Nacions Unides (2006),
fem accions per a que totes les persones
tinguin els mateixos drets,
i condicions de vida.

Impuls de la participació
i del treball col·laboratiu
Treballar conjuntament ens dona força
per avançar amb projectes importants,
i per fer pressió a les administracions
perquè facin polítiques i accions
per garantir els drets
de les persones amb diversitat funcional.
El treball conjunt també facilita
sumar esforços entre persones, entitats i administracions
que promouen els drets i l’autodeterminació
de les persones amb diversitat funcional.
Autodeterminació:
Ens referim al dret que tenen totes les persones
a decidir i actuar per elles mateixes.
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De forma conjunta
promovem aquells projectes que permeten
a les persones amb discapacitat
tenir els suports que necessiten
per a una vida independent,
i també, promovem aquells projectes
que permetin uns plans de Transició al Model Comunitari.
Transició al Model Comunitari:
Ens referim a que les persones no visquin
a les institucions
ni en serveis separats de la resta de la societat.
Aquest model promou projectes personals de vida
a la comunitat.

Autorepresentació
i defensa de projectes de Vida Independent
És necessari sumar esforços
per garantir que totes les persones
puguin tenir una vida independent.
La persona ha de ser el centre
i ha de poder decidir sobre tot allò que li afecta.
La xarxa ha de treballar sobretot
amb les persones.
Autorepresentació:
Ens referim a que les persones amb diversitat funcional
puguin exposar i defensar les seves idees,
i utilitzar la seva pròpia veu,
per reivindicar els seus drets
i influir en les decisions que les afecten.
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Espai de presa de decisions
i construcció d’acords
Tenir un espai de treball a la ciutat
on es recullin les diferents visions de la diversitat funcional,
permet unificar criteris
per definir vida independent i accessibilitat.
Un espai de treball conjunt,
on es puguin intercanviar opinions
d’una forma constructiva,
on entendre diferents punts de vista
i que pugui tenir un impacte positiu en el sector.
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Objectius
Avançar en la conscienciació
i sensibilització ciutadana
- Promoure projectes i accions
per a que la ciutadania conegui els drets
de les persones amb diversitat funcional.
- Fer campanyes per explicar a la societat
quina és la situació del sector de la Diversitat Funcional,
explicar propostes de millora per canviar aquesta situació,
i ser un altaveu per reclamar drets.

Treballar la garantia de Drets
- Garantir que es compleixi a Barcelona
la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat
de les Nacions Unides
(Convenció de la ONU),
i la Llei d’Accessibilitat de Catalunya
elaborant informes
sobre la vulneració de drets.
- Treballar amb diferents col·lectius de la societat
per fer un pla d’actuació
que permeti avançar en el compliment
de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat
a la ciutat de Barcelona.
Demanar el suport de les diferents administracions
per aconseguir aquest objectiu.
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Impulsar la participació,
l’autorepresentació
i el treball col·laboratiu
- Fer projectes i accions
per defensar l’autodeterminació i la presa de decisions
de les persones amb diversitat funcional,
i assegurar la seva participació
a tots els espais de treball
de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent.
- Impulsar el lideratge i major presència
de les persones amb diversitat funcional,
amb l’objectiu de tenir més força
i una major capacitat d’influència
davant de les decisions polítiques.

Impulsar debats constructius
i pensament crític
Pensament crític:
Ens referim a pensar sobre les coses
i poder opinar sobre les seves qualitats i defectes.
- Fomentar espais de debat
i d’intercanvi d’opinions.
Acostar diferents visions sobre diversos temes,
com per exemple, vida independent.
- Compartir experiències, coneixements
i pràctiques professionals
mitjançant debats i jornades
que permetin fer visible la importància
de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent.
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Projectes i accions
que impulsarà la Xarxa
- Definir un pla de transició al model comunitari
per a que les persones amb diversitat funcional
no visquin en institucions
(habitatges de l’Administració)
o utilitzin serveis separats de la resta de la societat.
- Recollir les demandes i propostes del col·lectiu
de persones amb diversitat funcional
i establir les prioritats
que hauria d’impulsar l’Administració.

Com fer accessible l’entrada a la Xarxa
- Augmentar la participació d’entitats
vinculades al sector de la Diversitat Funcional
i que es vulguin implicar a la Xarxa
ho podran fer.
- Buscar col·laboracions amb persones i col·lectius
no vinculats al sector de la Diversitat Funcional
per tal de tenir més coneixement sobre alguns temes
i poder incidir més a la societat.
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