Programa Respir
La persona amb un trastorn mental sever
acostuma a dependre econòmicament i
socialment de la seva família. Aquest fet
comporta, sovint, que s’estableixin vincles
d’un alt nivell de dependència que
impedeixen que la persona potenciï les
seves capacitats d’autonomia i creixement.

Un programa de

Col·laboren

El Programa Respir de la Fundació Salut
Mental Catalunya ofereix la possibilitat que
la persona amb un problema de salut mental
gaudeixi d’un recurs lúdic i cultural d’interès,
atractiu per a ella i per a la seva família,
que també veu alleugerida la seva tasca
cuidadora.
Es tracta d’un servei que pretén incloure
socialment la persona amb un problema
de salut mental en el seu mitjà social més
proper. L’objectiu del programa és promoure
l’autonomia i potenciar les capacitats
individuals de la persona amb problemes
de salut mental, i oferir un recurs que
alleugereixi el nivell de dependència que sol
establir amb la persona cuidadora.
“Quan arribo d’una sortida del Respir hem
trobo molt bé, amb una sensació de bon
rotllo. Xerres, rius, i aprens molt”
Jordi
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Programa Respir
Les sortides que organitza el Programa Respir
estan dirigides a persones majors de 18 anys
de tot Catalunya amb problemes de salut
mental. Es formen grups de 10 persones
acompanyades d’educadors especialitzats.
Sortides de cap de setmana
De divendres a la tarda a diumenge a la tarda.
Estades a la platja, la muntanya, passejades a
cavall, itineraris en bicicleta, etc. Es fan per totes
les comarques de Catalunya.
Sortides de Setmana Santa
Aprofitant l’arribada del bon temps marxem
4 o 5 dies a la zona del Maresme i/o a la del
Delta de l’Ebre. Allà podrem fer passejades en
bicicleta, visitar l’observatori d’ocells, l’Ecomuseu
i remuntar amb vaixell el cabal del riu Ebre.
Sortides d’estiu
Tenen una durada de 5 dies i es fan als mesos
de juliol i agost a diferents indrets de Catalunya,
com ara l’Escala, Coma-ruga, El Masnou, la
Costa Brava o la Serra de Collserola.
Requisits per accedir al programa:
•
•
•
•

patir un problema de salut mental
ser atès per la xarxa de salut mental del
municipi
ser derivat per part dels professionals de
referència
acceptar voluntàriament el programa

“El meu fill sempre que pot va a les sortides
perquè a ell li dóna ànims. Està content de veure
als amics i a les educadores, que són un encant”
Antònia, mare
“És un programa molt interessant perquè treballa
l’autonomia de la persona i la socialització amb
el grup, aspectes que de vegades estan molt
deteriorats. És una gran ajuda”
Treballadora social del CSMA
El Programa Respir beneficia 250 persones cada
any a les diferents sortides de cap de setmana,
Setmana Santa i vacances d’estiu.
Com sol·licitar-ho?
Posar-se en contacte amb Cristina Páez, directora
tècnica de la Fundació Salut Mental Catalunya:
fundacio@salutmental.org
932 721 451

Fundació Salut Mental Catalunya
Si vols estar informat de totes les novetats d’aquest
programa i de la resta de projectes de Salut Mental
Catalunya, tens moltes maneres de seguir-nos:

www.salutmental.org
@SalutMentalCat
SalutMentalCatalunya
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