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L’acompanyament cerca crear una relació professional i institucional entre tots els actors implicats, en el nostre cas,

en l’àmbit residencial a propòsit del Programa de transformació i millora sanitària de les Residències.

Inicialment fou una relació desequilibrada ja que una de les parts guiava un procés que afecta a l’altra des d’una

posició asimètrica. L’objectiu es que acabi sent paritària i col·laborativa.

L’acompanyament és un factor clau en el seu procés d'aprenentatge i millora organitzatives.

El Programa d’acompanyament necessita crear i mantenir un vincle de confiança, comunicació, corrresponsabilitat i

autonomia on la institució proposant mira de potenciar les capacitats de l’altra amb un objectiu comú.

Un procés es un conjunt de decisions i operacions planificades i encadenades que impliquen la participació

coordinada de un cert nombre de persones i de recursos tendent a canviar l’estat d’una organització, a transformar-la

i/o a aconseguir un objectiu previament identificat.
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