UNIC
TOWARDS USER-CENTRED
FUNDING MODELS
FOR LONG TERM CARE

UNIC és un projecte que donarà suport a les
autoritats públiques per a l’aplicació d’un
model de finançament d’atenció i suport
de llarga durada centrat en la persona.
Els models de finançament basats en la persona, com els pressupostos personals, són un sistema innovador que ha despertat l’interès d’autoritats públiques
arreu d’Europa. Aquest model assenta les bases per a que les autoritats distribueixin una quantitat econòmica directament a les persones que requereixin de
suport i atenció, ajudant-les a organitzar activament el seus propi suport a través
de diferents serveis.

El projecte desenvoluparà eines de suport per a persones amb necessitats
de suport de llarga durada, proveïdors de serveis i autoritats públiques per
a desenvolupar i aplicar un model de finançament centrat en la persona.
Durada del Projecte: Octubre 2020 – Setembre 2023.
Per a més informació, accedeix a:

https://www.unicproject.eu/

Amb el suport financer del Programa Europeu per
al Treball i la Innovació Social “EaSI” (2014-2020).
Acord de subvenció VS/2020/0265.
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Resultats del Projecte

• Informe de models de bones pràctiques sobre esquemes de finançament
basats en la persona.
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El projecte UNIC ha rebut finançament del Programa Europeu per al Treball i la Innovació Social “EaSI” (2014-2020). El contingut
de la publicació reflexa exclusivament el punt de vista de l’autor i la Comissió Europea no es responsable de l’ús que es pugui
realitzar de la informació continguda en aquesta. Acord de subvenció VS/2020/0265.

