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Què és?
European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care (EEG) 
és un ens format per representants de persones amb necessitats d’assistència o suport i les 
seves famílies, inclosos infants, persones amb discapacitat, persones sense sostre, persones 
amb problemes de salut mental, així com proveïdors de serveis, autoritats públiques i organit-
zacions intergovernamentals. 

La missió del Grup és la promoció de models de serveis centrats en la persona, de qualitat 
i potenciadors de serveis i d’atenció formal i informal, que respectin plenament els drets 
humans de totes les persones amb necessitats d’atenció o suport. El Grup proporciona suport 
expert a la política, la legislació i el finançament de la Unió Europea. Els diferents experts esde-
venen un enllaç amb l’experiència operativa a nivell nacional, regional i local a través de la seva 
participació directa i l’apoderament de les seves organitzacions membres. 

Quines organitzacions el composen?

1.	COFACE	Families	Europe

COFACE és una plataforma europea que agrupa 59 organitzacions pro-
cedents de 23 països europeus diferents, amb l’objectiu de donar veu a 
totes les famílies i representar els temes més importants a nivell euro-
peu. El seu objectiu és supervisar l’aplicació de les polítiques famili-
ars i socials als Estats membres i formula objectius polítics conjunts 
a nivell europeu. COFACE defensa les polítiques de no discriminació 
i igualtat d’oportunitats entre persones i entre fórmules familiars, i 
concretament dóna suport a les polítiques orientades a augmentar la 

igualtat entre dones i homes, amb especial atenció cap a les polítiques de conciliació entre el 
treball, la cura i la vida familiar. 

2.	European	Association	of	Service	Providers	for	persons	with	Disabilities	(EASPD)

EASPD és la plataforma europea de proveïdors de serveis per a perso-
nes amb discapacitat. Organització no governamental i sense ànim 
de lucre en el sector de la discapacitat, que representa els punts de 
vista de més de 12.000 proveïdors de serveis socials i les seves orga-
nitzacions associades. L’objectiu principal de la EASPD és promoure la 
igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat a través de 
sistemes de servei eficaços i de qualitat. 
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3.	European	Disability	Forum	(EDF)

EDF és una plataforma única que reuneix l’organització representativa 
de les persones amb discapacitat d’arreu d’Europa. La plataforma és 
administrada per persones amb discapacitat i per les seves famílies, 
i és la capdavantera en l’àmbit dels drets d’invalidesa. EDF considera 
que la transició d’institucions tancades inadequades cap a alternati-
ves comunitàries d’alta qualitat per a tothom, és el millor camí per 
aconseguir una inclusió real de les persones que pateixen algun tipus 
de discapacitat. 

4.	European	Network	on	Independent	Living	(ENIL)

ENIL és una xarxa europea que treballa en l’àmbit de les persones amb 
discapacitat. És un fòrum per a totes les persones amb discapacitat, 
organitzacions independents i els seus aliats, per debatre els proble-
mes de la vida independent, un entorn lliure de barreres, un suport 
d’assistència personal i ajuts tècnics adequats. ENIL representa els 
drets de les persones amb discapacitat i la inclusió social basada en la 
solidaritat, el suport mutu, la desinstitucionalització, la democràcia, 
l’autorepresentació, la multidiscapacitat i l’autodeterminació. 

5.	European	Social	Network	(ESN)

ESN és la xarxa independent dels serveis socials públics locals a 
Europa, amb més de 120 organitzacions membres en 35 països. 
Reuneix associacions nacionals de directors de serveis socials, depar-
taments governamentals de benestar social, regions, comarques i 
municipis, organismes de finançament i reguladors, universitats i 
altres organitzacions de recerca i desenvolupament. L’ESN creu que 
els serveis socials han de protegir i donar suport a les persones vul-
nerables, respectar la seva dignitat i independència, perseguir l’excel-

lència i la innovació en el treball social, escoltar els usuaris del servei i respondre a les seves 
necessitats i promoure la solidaritat amb les persones i les seves comunitats. 

6.	Eurochild	

Eurochild és la xarxa europea d’organitzacions d’infància que advoca 
pels drets i el benestar dels infants al centre de la formulació de les 
polítiques. Treballa amb i per als infants d’arreu d’Europa, i vetlla per 
aconseguir una societat que respecti els drets dels infants. Eurochild 
incentiva les polítiques, construeix capacitats internes, facilita l’apre-
nentatge mutu i les pràctiques d’intercanvi i la recerca.   
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7.	European	 Federation	 of	 National	 Organisations	 Working	 with	 the	 Homeless	
(FEANTSA)

FEANTSA és una organització no governamental europea que treba-
lla amb les persones sense llar. És la única plataforma a nivell euro-
peu que se centra en la lluita contra la manca d’habitatge. FEANTSA 
reuneix serveis sense ànim de lucre que donen suport a les persones 
sense llar a Europa, amb més de 130 organitzacions membres de 30 
països diferents. La majoria són federacions nacionals o regionals.  

8.	Inclusion	Europe

Inclusion Europe és una plataforma europea que representa la veu de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a tota 
Europa. Lluita per la igualtat de drets i la plena inclusió de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies en tots els aspec-
tes de la vida. Inclusion Europe treballa ens els àmbits de la promoció 
de l’intercanvi de coneixements, el suport als seus membres i la influ-
ència en les polítiques europees. 

9.	Lumos

Lumos és una organització internacional que treballa per ajudar als 
infants en situació de vulnerabilitat, fent la transició dels sistemes 
basats en institucions residencials i orfenats, cap a serveis que ajuden 
a les famílies a mantenir-se unides a la comunitat. La missió de Lumos 
és posar fi a l’ús d’orfenats i institucions per a infants vulnerables de 
tot el món abans del 2050. L’organització no només treballa amb els 
governs europeus, sinó també a Amèrica Llatina i el Carib. 

10.	Mental	Health	Europe	(MHE)

MHE és la plataforma europea que representa associacions, organitza-
cions i persones que actuen en l’àmbit de la salut mental i el benestar 
a Europa, inclosos els usuaris de serveis de salut mental, voluntaris i 
professionals. MHE contempla una Europa a on les persones amb pro-
blemes de salut mental visquin com a ciutadans plens amb accés als 
serveis i assistència adequats, a on la salut mental i el benestar siguin 
una alta prioritat en l’espectre polític i en l’agenda social i sanitària 
europea, i a on es garanteixi una participació significativa en tots els 

nivells de presa de decisions. 
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11.	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights	–	Regional	Office	for	Europe

El mandat de l’Oficina Regional per a Europa es basa en el de l’Alt 
Comissionat com el principal responsable de la ONU encarregat de la 
promoció i la protecció dels drets humans. A través de la integració 
de les normes de drets humans de les Nacions Unides en les políti-
ques, la legislació i les mesures d’implementació de tota l’UE, l’Ofi-
cina Regional té com a objectiu ajudar a afrontar els reptes de drets 
humans a Europa, així com en les polítiques i activitats a l’exterior. 
L’Oficina ofereix serveis d’assessorament en política i treballa amb 

governs, parlaments, institucions judicials i nacionals de drets humans, organitzacions de la 
societat civil i l’equip de l’ONU a Brussel·les. 

12.	UNICEF	

UNICEF és una agència de desenvolupament i humanitària líder en 
el treball global per als drets de l’infant, promovent el benestar i l’ex-
pansió de les oportunitats de tots els infants, en especial atenció a 
aquells que es troben en situació de vulnerabilitat. Activa a més de 
190 països i territoris a través del món, UNICEF defensa la Convenció 
de les Nacions Unides sobre els Drets de l’infant i treballa per complir 
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i Desenvolupament 
Sostenible. Ajuda als països a introduir estratègies intersectorials 

efectives i sostenibles centrades en la desinstitucionalització del sistema, en els serveis de 
suport preventiu i l’enfortiment familiar.
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Representants convidats

Sra.	Sabrina	Ferraina	(EASPD)

Llicenciada en Psicologia Clínica. En el passat ha treballat com 
a neuropsicòloga per a persones amb lesions cerebrals adquiri-
des i discapacitats psicosocials. Actualment treballa a EASPD, 
Brusel.les, on ha obtingut un ampli coneixement sobre la ges-
tió de projectes, els drets humans i la legislació comunità-
ria sobre polítiques socials i de discapacitat en el marc de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones 
amb discapacitat. Com a directora de polítiques, coordina el 
treball de l’equip polític i del Comitè permanent de vida inclu-
siva i representa l’EASPD en el diàleg amb les Nacions Unides. 

Té experiència en l’avaluació de les necessitats, el desenvolupament de programes de formació 
i el seguiment dels drets humans per a persones amb problemes de salut mental, discapacitats 
intel·lectuals i / o amb necessitats de suport diferents. Al juny de 2017 ha estat elegida copre-
sidenta del Grup Europeu d’Experts sobre la transició de l’atenció institucional a la comunitat.

Sr.	Bob	Grove	(MHE)

És assessor de política sènior a Mental Health Europe (MHE) 
a Brussel·les. Es va retirar com a conseller delegat conjunt del 
Centre per a la Salut Mental (anteriorment el Centre Sainsbury) 
el 2011. La seva particular àrea d’interès és la salut mental i 
l’ocupació, on va ser investigador i proveïdor de serveis durant 
més de 25 anys. També ha treballat en programes d’institucio-
nalització a Grècia i altres llocs de l’Europa continental.

Sra.	Katerina	Nanou	(Eurochild)

És advocada i  responsable d’incidència política a Eurochild. 
Ha estat coordinadora  de la campanya europea Open Doors. 
Actualment treballa amb els membres d’Eurochild sobre 
assumptes relacionats amb nens immigrants i refugiats.
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Sra.	Kapka	Panayotova	(ENIL)

Fundadora del moviment de Vida Independent a Bulgària el 
1995. Com a macro economista ha estat involucrada en una 
gran investigació sobre la temàtica a Bulgària, països dels 
Balcans, Armènia, Azerbaidjan i Geòrgia. Les seves fermes 
idees sobre els drets humans han donat a conèixer molts casos 
de discriminació a Bulgària, que van donar lloc a la denúncia 
de les disposicions legals i al desenvolupament d’una legislació 
completament nova contra la discriminació. Durant els darrers 
deu anys ha estat consultora, entrenadora i investigadora de 
la discapacitat a Bulgària, i ha col.laborat amb l’International 

Discount Rights Monitor (2006).

Sra.	Laura	Guijarro	(FEANTSA)

Llicenciada en Antropologia i Màster en Antropologia Social 
i Cultural.  Membre dels GRECS (Grup de Recerca en Exclusió 
Social) de la Universitat de Barcelona.  Actualment és la repre-
sentant espanyola al consell directiu de FEANTSA i la responsa-
ble d’Incidència política a Sant Joan de Déu Serveis Socials de 
Barcelona.
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