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ESTER FENOLL, GERENT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

“Hi ha gent que surt amb molt males cartes per jugar la
seva partida i èticament no podem sentir-ho com aliè”

la fundació t’explica
QUÈ ÉS UNA FUNDACIÓ?
Les fundacions són unes organitzacions especials. Dediquen recursos propis
en benefici de la societat en general, i de col·lectius en particular. A diferència
d'altres, no tenen afany de lucre -és a dir, que el seu objectiu no és tenir
beneficis econòmics, han de destinar majoritàriament els seus ingressos a
aconseguir la finalitat fundacional, i és l'Estat qui controla que realment es
dediquen al que diuen. Per exemple, la Fundació Privada Tutelar es cuida de
persones que no són capaces intel·lectualment o mental i no tenen ningú que
se'n pugui fer càrrec. En aquest cas, la FPT gestiona els recursos d'aquestes
persones i vetlla pel seu benestar i millora de la qualitat de vida.
Mireu si són especials les fundacions que el Consell General va aprovar una
llei específica per regular aquestes entitats. “Les fundacions privades són
entitats sense afany de lucre, que afecten irrevocablement uns béns o uns
drets a la realització de finalitats d'interès general”. Aquesta és la definició que
recull la llei de fundacions, aprovada el juny del 2008.

La Fundació Privada Tutelar té a càrrec 12 persones,
a les qui dóna tot el suport necessari per a gestionar
la seva vida a diferents nivells.
Recordem breument la missió de la Fundació.
La nostra missió és protegir els drets de les persones que
estan incapacitades judicialment, ja sigui una incapacitació
total o parcial. Després del procés d'incapacitació se'ns nomena
per aute judicial tutors o curadors i ens hem d'encarregar de
gestionar tot el que afecta la vida de les persones que tenim
sota tutela, ja sigui el que afecta l'àmbit personal, econòmic,
jurídic, assistencial, oci i tot el que els envolta. En funció de
cada situació desenvolupem un pla de treball i uns tipus
d'actuacions orientades específicament a aquella persona.
Cada tutelat té unes necessitats diferents i mereix un tracte i
un suport d'acord amb les seves circumtàncies.

Us encarregueu de totes les persones incapacitades
judicialment?
Només de les que estem nomenats tutors, hi ha persones
incapacitades que estan a càrrec de les seves famílies; però
també hi ha famílies que no se'n poden fer càrrec, en
aquests casos sí que ho fem nosaltres. Si hi ha família
sempre es té en compte en primer lloc a la família, tot i que
en determinades circumstàncies aquesta refusa la tutela a
favor de la fundació. El que sí que fem quan hi ha família
és procurar potenciar molt els vincles existents i que no es
trenquin, perquè és molt important per una persona mantenir
les seves referències i els seu llaços afectius.

La Fundació és d'iniciativa privada, no ?
Sí, és una Fundació privada, i un exemple de bon funcionament entre l'administració pública i la iniciativa privada,
que lluny de ser excloents han de ser complementàries en
alguns aspectes socials, és un model que hauria d'anar
creixent en el nostre país. La Fundació és molt garantista
en quant als drets i les gestions de tot tipus que fem prop
de les persones, per tant conformar un patronat el més
plural possible i amb la implicació de l'administració pública,
així com d'altres institucions representatives del país, era
un dels objectius des de l'inici del projecte fundacional.
Tenim també un control judicial molt rigorós i un compliment
legal dictat per la Llei.

Podem dir doncs, entre cometes, que la Fundació ha
tret feina al Govern?

Podríem dir que sí, sobre tot la feina en quant a la gestió
dels expedients de les persones tutelades, que requereixen
molta dedicació, molt temps i coneixement tècnics específics.
Era molt difícil poder assumir una tutela des del Govern
sense tenir una persona tècnicament formada i que disposés
dels recursos adients per dur-ho a terme. Abans assumia
les tuteles la direcció de Benestar i aquesta les transferia
a les treballadores socials. No oblidem que Govern forma
part de la Fundació i que també hi col·labora mitjançant
un conveni econòmic. Entre altres recursos, comptem amb
un excel·lent i ampli equip de voluntariat, que ens permet
donar un servei de proximitat i una qualitat en el tracte i
en les funcions que podem desenvolupar amb els nostres
tutelats, sense ells seria impossible arribar als estàndards
de qualitat actuals.

Quantes persones té a càrrec actualment la Fundació?
Ens fem càrrec de dotze persones, amb modalitats de
guarda diferents : Tenim 7 persones tutelades , una curatela
i 4 persones en règim de pretutela.

Deia que els voluntaris són necessaris, però també ho
són els recursos.
Els voluntaris són imprescindibles a la Fundació per a seguir
donant el nivell de servei que estem donant actualment, hi
ha voluntaris d'acompanyament, però també hi ha que ens
donen suport a nivell tècnic: en comunicació, auditories,
informàtica, etc. Imagina la quantitat de personal que hauríem
de tenir i els diners que ens costaria. És impossible. Cal que
la societat s'impliqui i col·labori. Hem de entendre que no
podem seguir veient aquestes situacions com alienes, no
dir ni pensar que això dels incapacitats i tutelats a mi no
m'afecta, perquè, primer que no sabem mai on podem estar
d'un dia a l'endemà, i després que ens hem de fer més
partícips. Tot el que passa a la societat és problema nostre
i la resposta s'ha de donar conjuntament. Estat, empreses
privades i persones de la societat civil; tots hem de revertir
d'alguna manera el que la societat reverteix en nosaltres, i
hi ha gent que surt a jugar amb molt males cartes d'inici.
Èticament no podem sentir-ho com aliè i hem de pensar
què podem fer nosaltres per ajudar-los i prendre'ns-ho com
una cosa pròpia i no com si fos alguna cosa que només
els hi passa als altres. Qualsevol de nosaltres pot ser en un
futur una persona incapacitada o discapacitada, per tant
com més integrat estigui el concepte, més gent col·labori,
més recursos tingui el sistema i més bona resposta es
donin a aquestes situacions, millor serà per a tots.

La llei regula com crear una fundació, com han de funcionar, com es vigila la
seva comptabilitat, i com s'han de dissoldre, arribat el cas. Fins i tot especifica
que han de destinar dues terceres parts dels ingressos a la consecució del seu
objectiu i que les despeses d'administració no poden ser més que una desena
part dels obtinguts durant un any.
Els responsables de les fundacions són els patrons. Ells donen posen part dels
seus recursos per a la consecució de la finalitat de l'entitat, en benefici de la
societat, sense demanar res a canvi. Si la fundació és deficitària, n'assumeixen
les pèrdues, però si els ingressos superen les despeses, els patrons no se'l
poden apropiar. Si sobren diners, aquests s'han de destinar als fins de la
fundació, i en cap cas retornen a la butxaca dels patrons.
És l'Estat qui controla que els beneficis econòmics que pugui obtenir una
fundació s'inverteixin al bé social buscat, i que en cas que la fundació es
dissolgui, haurà de gestionar els recursos sobrants -el deute l'assumeixen
sempre els patrons- i destinar-los al mateix objectiu de la fundació.

carta del voluntari
PER INÉS MARTÍ BERTRAND
Des de fa tres anys sóc voluntària de la Fundació i us puc assegurar que des
de llavors alguna cosa ha canviat a la meva vida. Ja fa tres anys que vaig amb
l'Eva una tarda a la setmana a prendre un tè, al cinema, a berenar o a la
muntanya, quan podem. Ella és una persona increïble amb la qual comparteixo
xerrades, dies bons i dolents, il·lusions, rialles i, sobre tot, una gran estima.
Forma part de la meva vida i no vull que surti mai d'ella perquè jo també necessito
sentir la seva rialla, la seva companyia, els seus silencis, les seves abraçades
i l'afecte que em regala només per ser al seu costat. Compromís, això és l'únic
que em va demanar la seva mirada al començament malfiada que, amb el
temps, s'ha anat transformant en confiança.
I em sento feliç i afortunada per poder compartir aquesta part de la meva vida
amb la meva família i per formar part d'una petita organització que, dia a dia,
va aconseguint fer més digna la vida de persones que són iguals que tu o que
jo, però pel que sigui no han tingut la mateixa sort.
Ens veiem dijous Evita!

col·labora amb nosaltres a: fundaciotutelar@andorra.ad

