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És un model de benestar perquè el seu objectiu fonamental és

promoure la salut mental i no controlar la patologia mental.

No es centra en els símptomes si no en promoure una vida plena i

amb sentit.



Què entenem per RECUPERACIÓ?

o És un procés personal i idiosincràtic.

o Suposa un canvi de rol, d’actituds i de valors.

o Suposa viure una vida satisfactòria, aportant a la nostra comunitat.

o És independent del trastorn, no es redueix a la patologia.

o Implica trobar un sentit a la pròpia vida i desenvolupar un projecte

vital.



10 Principis bàsics de la RECUPERACIÓ

1. Sorgeix de l’esperança en què totes les persones podem millorar

el nostre benestar i gaudir d’una vida plena.

2. Està centrada en la persona i la seva autodeterminació.

3. Es produeix a través de diferents vies, en base a les nostres

pròpies necessitats, preferències, capacitats, xarxa de suport i

experiències de vida.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (USA). (2012). SAMHSA’s Working

Definition of Recovery. 10 Guiding Principles of Recovery.



4. S’enriqueix amb el suport mutu i atorga valor a la pròpia

experiència com a font de coneixement i guia per trobar un sentit

vital i de pertinença.

5. Suposa comunitat, les persones no ens recuperem aïllades.

6. Demana un abordatge integral que abasti tots els nivells de la

nostra vida, des de les necessitats bàsiques d’habitatge, salut

física, feina, etc. a les necessitats socials, de creativitat,

d’espiritualitat, de participació a la comunitat, etc.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (USA). (2012). SAMHSA’s Working

Definition of Recovery. 10 Guiding Principles of Recovery.



7. Va més enllà de l’atenció professional i atorga un valor esencial al

recolzament rebut per la xarxa de suport social i la comunitat.

8. És sensible a la diversitat i es recolza en els propis valors,

tradicions i creences per facilitar la consecució dels objectius vitals

i del sentit que volem atorgar a la nostra vida.

9. Es basa en el respecte pels nostres drets.

10. Requereix d’un abordatge del trauma.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (USA). (2012). SAMHSA’s Working

Definition of Recovery. 10 Guiding Principles of Recovery.



Un pas endavant en...

- El procés de transformació del model.

- L’enfocament comunitari.

- La inclusió social i la participación.

- L’autogestió i l’apoderament.

- La dotació de nous recursos per l’acomanyament.

- La millora en l’atenció en salut mental.



Què és?

Un recurs per ajudar a assolir una bona salut mental i una vida més

satisfactòria.

Una eina pràctica que:

- Parteix de significats personals per afavorir l’autoconeixement i el

benestar.

- Inclou recursos més enllà de l’àmbit assistencial.



Per a què serveix?

Per elaborar un pla personalitzat per:

- Afrontar el patiment psicològic.

- Avançar en el procés de recuperació.

- Disminuir el risc de recaiguda o crisi.

- Preparar-se per eventuals recaigudes o crisis.

- Millorar el benestar.

- Afavorir una vida plena.



A qui va dirigit?

- Persones usuàries de serveis de salut mental.

- Professionals de serveis de salut mental i atenció primària.

- Persones amb experiències de patiment psicològic.

- Moviments associatius en salut mental.



Objectiu general
Afavorir el desenvolupament d’una vida plena en base a la construcció

d’un pla personalitzat per la recuperació i autogestió del benestar.

Objectius específics
- Oferir un material de referència per formacions orientades a

ensenyar com construir un pla personalitzat.

- Posar una eina pràctica a disposició dels professionals.

- Afavorir la promoció i la implementació del model de recuperació en

serveis de salut mental i moviments associatius.
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