Ajuntament de Vilassar de Dalt
Serveis socials

Relació de projectes dels Serveis Socials segons àmbit d’actuació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
PROJECTES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Projecte de coordinació
escolar:
“Comissions socials”

Es tracta d’un punt de trobada entre la direcció dels centres escolars i
l’educador social, a partir del qual s’intenta treballar per millorar
aspectes socials dels menors escolaritzats, així com detectar les seves
possibles mancances o dificultats escolars, familiars i o socials.

Projecte d’absentisme
escolar

Projecte de prestacions
econòmiques escolars
(Beques
menjador/sortides i
colònies)
Projecte d’ajuts
econòmics individuals
a famílies

Projecte d’atenció
integral a la família

Xarxa XIAF

Campanyes anuals:
Campanya de Reis

Projecte Currículum
Obert

Centre Obert

Projecte de reforç
escolar

REFERENT

Educador Social
EBAS

La idea d’aquest projecte és la d’evitar que els menors es quedin a casa i
donar resposta davant d’aquests casos d'absentisme escolar. Aquesta
demanda la fan les escoles i l'Institut de secundària. El projecte te un
abast comarcal i compta amb el recolzament de tots els agents socials i
educatius del municipi

Educadora Social
Centre Obert

Les prestacions econòmiques escolars són una eina de treball de l’Equip
Bàsic d’Atenció Social per poder realitzar amb les famílies una tasca
preventiva, amb la intenció d’evitar situacions futures de risc i promoure
la millora de la qualitat de vida dels infants.

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

L'objectiu de les prestacions és donar un suport econòmic puntual per
ajudar a les famílies amb menors a superar les seves dificultats de
forma paral·lela a la intervenció professional, per tal de cercar solucions
a la seva situació i involucrar a la família i menors en la resolució dels
seus propis problemes fent-la partícip en tot el procés d'ajuda.
És un servei per millorar el benestar social i afavorir la integració de les
persones al municipi. S’ofereix informació, orientació i assessorament
professional individualitzat vers els diferents recursos existents, així com
d’altres serveis que es poden sol·licitar, segons la situació familiar i social
de la persona. En els casos que es considera necessari, es realitza un
tractament del cas i derivació a d’altres professionals i/o serveis, quan és
necessari.
Xarxa integral a la comarca del maresme mitjançant la qual es vol
establir uns mecanismes de treball conjunt per evitar els maltractaments
i les situacions de negligència dels infants i adolescents per part dels
pares i mares.
Es tracta d’una campanya nadalenca que amb col·laboració amb la Creu
Roja té com a objectiu que tots els nenes i nenes del municipi tinguin
joguines.

Es tracta d’un projecte que permet acostar a joves estudiants de 4t.
d’ESO de l’IES Jaume Almera al món laboral al mateix temps que es
treballa l’èxit escolar i l’obtenció del títol de l’ESO, a través de l’adaptació
curricular i de la implementació de crèdits variables i pràctiques en
empreses del municipi i/o en el mateix ajuntament.
Es tracta d’un servei diürn adreçat a infants de 11 a 16 anys en el que es
realitzen tasques preventives, fora de l’horari escolar, que donen suport,
estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
d’esbarjo i compensen les deficiències socioeducatives de les persones
ateses.
El projecte compensa els dèficits escolars d’una part de la població
infantojuvenil que necessita un reforç d’aprenentatges per tal d’assolir
amb èxit els requisits i nivell escolars que marca la llei i poder així
afrontar el seu futur amb el màxim de garanties d’inserció sòciolaboral.
Des dels Serveis Socials Bàsics i a través l’Associació AGI i la Fundació”
La Caixa” s’intenta reforçar els processos d’aprenentatge dels menors
que per causes diverses, (famílies, retards d’aprenentatges, famílies
immigrades amb menors amb escolarització tardana) fan necessària una
intervenció específica de reforç de l’educació formal per tal de solucionar
les dificultats i retards d’aprenentatges escolars

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Educadora Social
Centre Obert

Educador Social
Treballadora Social
EBAS
Mediadora
Intercultural

Educadora Social
Centre Obert

Educadora Social
Centre Obert

Educadora Social
Centre Obert
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Serveis socials

ÀREA D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
PROJECTES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Xerrades per a pares
i mares

El Centre Obert municipal ofereix un espai de trobada trimestral que al
voltant d’una temàtica implica als pares i mares per tal que participin i
exposin les seves vivències i al mateix temps compartir experiències,
reflexions i preocupacions, per tal de conscienciar de la seva
responsabilitat educativa amb el recolzament de professionals de
l’àmbit educatiu.

Projecte de mesures
alternatives
compensatòries

Projecte de psicologia
infantil, juvenil
i familiar

SAD: Servei d’ajuda
domiciliaria amb
famílies amb menors
Gestió del programa de
LLEI DE DEPENDÈNCIA
PROJECTES

Pla municipal de
drogodependències

Aquest projecte consisteix en l’aplicació a nivell municipal de respostes
compensatòries a comportaments i accions que hagin suposat algun
tipus de dany (físic, psíquic, moral, desperfecte, infracció,...). Es
tracta d’oferir per evitar una sentència major o per arxivar-la, la
possibilitat de reparar i/o compensar d’alguna manera el dany causat.
Aquest oferiment serà sempre amb caràcter educatiu i fonamentat en
la presa de consciència de la responsabilitat dels propis actes i amb la
voluntat de prevenir futurs conflictes, a partir de fer algun servei a la
comunitat.
Prevenir i detectar situacions desfavorides a nivell familiar que puguin
afectar directament al benestar psicològic del nen/a, els objectius
Generals són:
a.
Prevenir situacions desafavorides per l’infant i el seu entorn.
b.
Afavorir l’atenció integral del nen/a i la seva família.
c.
Potenciar el treball interdisciplinari.
d.
Iniciar un treball comunitari en l’àmbit de la psicologia.
És el servei que mitjançant una treballadora familiar, ofereix les
funcions d’atenció a famílies amb menors en el seu domicili amb una
funció educativa i preventiva per garantir la responsabilitat familiar.
Té com a objectiu fer arribar als menors amb dependència i les seves
famílies tots els serveis, recursos i o prestacions econòmiques de la
Cartera de Serveis Socials en funció de la situació de social i personal
de cadascú.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El Pla és una proposta estructurada de treball en l’àmbit de la
prevenció de les drogodependències al municipi, i pretén sistematitzar
el treball realitzat des dels àmbits sanitari, educatiu, policial,
associatiu in de treball social, així com impulsar iniciatives que
tendeixin al treball en xarxa de tots els agents socials del municipi i
comarca. Aquest pla contempla l’ implementació d’accions i programes
adreçats als alumnes dels centres escolars de Vilassar de Dalt i tenen
com objectiu, sensibilitzar a la població jove dels riscos que comporta
el consum de drogues.

REFERENT

2 Educ. Socials
Centre Obert

Educador Social
EBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Coordinadora
SAD i Casal de Dia
Treballadora Social
EBAS
REFERENT

Projecte suspès
temporalment
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ÀREA D’ATENCIÓ A LA DONA
PROJECTES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Commemoració del Dia Internacional contra la violència
Actes de reivindicació
masclista: 25 Novembre
per la Igualtat de
Commemoració del Dia Internacional de les Dones, 8 de Març
gènere
Dia internacional d’acció per la salut de les dones
El protocol te com a objectius consolidar el treball en xarxa i
Protocol d’atenció i
interdisciplinari, a fi de donar una resposta unificada i coordinada a les
prevenció de la
diferents problemàtiques derivades de la violència masclista, a través de
violència masclista
l’ implementació d’accions de sensibilització, prevenció, intervenció i
formació a la ciutadania.
És el servei que mitjançant una treballadora familiar, ofereix les funcions
SAD: Servei d’ajuda
d’atenció a la dona maltractada en el seu domicili i acompanyament per
domiciliaria amb
realitzar tràmits i gestions. SAD amb una funció preventiva i educativa
dones maltractades
per garantir la seguretat.
PROJECTES
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Implementació del
Pla d’igualtat
dona-home

El Pla d’Igualtat és el principal instrument d’aplicació de les polítiques
públiques de gènere al municipi que es concreten en les següents línees
estratègiques i d’actuació:
1.
Impulsar les polítiques de gènere
2.
Lluitar contra la violència de gènere
3.
Fomentar la participació sociopolítica de les dones
4.
Promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps
5.
Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les
dones
6.
Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i
territoris
7.
Promoure la salut de les dones.

REFERENT
Regidora de serveis
socials

Treballadora Social
EBAS

Coordinadora SAD i
Casal de Dia
REFERENT

Projecte suspès
temporalment

ÀREA D’ATENCIÓ A LA POBLACIÓ NOUVINGUDA
PROJECTES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest programa dona suport als serveis d’atenció ciutadana en l’atenció i
informació als ciutadans nouvinguts sobre els temes de competència
Programa de recepció municipal. Amb caràcter específic per a les persones immigrades, es
treballa la rebuda, orientació i informació sobre els serveis disponibles al
i acollida de les
municipi per tal d’acompanyar i millorar el seu procés d’adaptació inicial.
persones
La professional està coordinada amb les altres àrees de l’administració
nouvingudes
local, així com amb les entitats de caràcter social que col·laboren o
gestionen accions d’acollida de la població nouvinguda.
Aquestes accions tenen com a objectiu facilitar la interacció entre persones
Programa de
d’origen immigrant i la resta de ciutadans, i llur mútua adaptació dins de
coneixement i
les esferes públiques del municipi. Accions de foment de la sensibilització
interrelació
de la població sobre el fenomen migratori. Foment de la participació de la
població nouvinguda en la xarxa associativa, cultural i o en els recursos
que ofereix el municipi.
Orientació inicial en els processos de regularització de documentació
d’estrangeria per arrelament social, nacionalització i reagrupament
Informes
familiar,
i elaboració dels informes-proposta d’arrelament social i
d’estrangeria
nacionalització.
Col·laboració amb els SSTT municipals en els processos de reagrupament
familiar.

REFERENT

Mediadora
intercultural

Mediadora
intercultural

Mediadora
intercultural
Educador Social
Treballadora Social
EBAS
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ÀREA D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
PROJECTES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
És el servei que mitjançant una treballadora familiar, ofereix les funcions
SAD: Servei d’ajuda
d’atenció a les persones amb l’objectiu de mantenir-les persona el major
domiciliaria
temps possible en el seu domicili, millorant la seva qualitat de vida.
És el servei que mitjançant una auxiliar de la llar, ofereix les funcions
SAD: Servei d’ajuda
d’atenció a la llar amb l’objectiu de mantenir a la persona el major temps
domiciliaria a la llar
possible en el seu domicili, millorant la seva qualitat de vida.
Servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat
i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per
factors d’edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores del dia, 365 dies a
SAD: Servei de
l’any, a través d’un terminal connectat a una central d’alarmes. És un
teleassistència
servei preventiu i de proximitat que ofereix un suport personal per
continuar vivint en el domicili.
Consisteix en l’assessorament, el préstec de material d’ajuts tècnics i o les
adaptacions al domicili de la persona que presenta una mobilitat reduïda o
discapacitat. Aquest servei té la finalitat de desenvolupar al màxim la
autonomia de les persones amb mesures de caràcter compensatori, i poder
SAD: Ajuts tècnics i
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària millorar la seva qualitat de
barreres
vida. A Can Rafart tenim un banc d’ajuts tècnics, a la qual les persones del
arquitectòniques
municipi poden accedir de forma gratuïta a través d’un sistema de préstec.
A través de la Seguritat Social, la Generalitat i la Creu Roja es gestionen
subvencions perquè les persones del municipi que ho necessitin puguin
accedir a ajuts tècniques (cadires de roda, caminadors, grues...)
Servei que s’ofereix a través del Consell Comarcal del Maresme.
Consisteix en portar a terme adaptacions al domicili de la persona que
SAD: Arranjaments a la presenta una mobilitat reduïda o discapacitat. Aquest servei té la finalitat
de desenvolupar al màxim la seva autonomia amb mesures de caràcter
llar.
compensatori, millorar la seva qualitat de vida i poder realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària.
Servei que consisteix en proveir l’àpat del dinar a persones grans i/o amb
SAD: Àpats a domicili
discapacitats sense suport social ni familiar.
Enquesta gent gran: des del SAD visitem a totes persones majors de 80
anys i que no tenen grau de dependència amb l’objectiu de:
•
identificar les necessitats i expectatives de benestar de les
persones grans,
SAD: Serveis socials
•
informar-los sobre les prestacions i serveis que es poden oferir
més a prop
des de Serveis Socials.
Estar a prop de la gent gran, tant si tenen grau de dependència com si no
el tenen.
El projecte Casal de Dia és un servei municipal que dóna resposta a
situacions de soledat i necessitats d’activació física i psicològica a les
persones majors de 65 anys. Els objectius generals són:
- prevenir la dependència i la pèrdua d’autonomia
- afavorir la integració social i disminuir la soledat de les persones grans
- activació en les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals
- estimulació de les funcions sensomotrius, cognitives i socials mitjançant
CASAL DE DIA:
diferents activitats
- oferir la possibilitat de dinar en companyia
El Casal de dia ofereix els següents serveis complementaris: dutxa
geriàtrica, podologia, bugaderia i perruqueria. El Casal de Dia ofereix la
possibilitat de transport adaptat a les persones grans amb dependència o
amb disminució, que tinguin una mobilitat reduïda, ja sigui de forma
temporal o permanent per assistir al Casal de Dia.
Kits de suport per la
Iniciativa de la Creu Roja de suport mensual en aliments i productes
gent gran
d’higiene per persones majors de 65 anys amb dificultats econòmiques.

REFERENT
Coordinadora SAD i
Casal de Dia
Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Treballadora Social
EBAS

Campanya de control
onada de calor i fred

Iniciativa de la Creu Roja de suport i control telefònica durant les onades
de calor i fred per persones amb situacions de risc .

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Gestió de projectes i
coordinacions externes
(Diputació,
Generalitat...)

Té com objectiu fer arribar a la ciutadania del municipi tots els recursos
que posen a l’abast altres administracions publiques com per exemple:
estades temporals per a persones grans; sol·licituds úniques,...

Treballadora Social
EBAS
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ÀREA D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
PROJECTES

PROJECTES

PROJECTES

Gestió del Programa
de viatges de l’
IMSERSO/Termalisme
social

Viatges programats per a persones pensionistes i majors de 65 anys per l’
IMSERSO.
Estades en balnearis, en les mateixes condicions, per indicació mèdica.

Administrativa
EBAS

Té com a objectiu fer arribar a les persones amb dependència tots els
Gestió del programa de
serveis, recursos i o prestacions econòmiques de la Cartera de Serveis
LLEI DE DEPENDÈNCIA
Socials en funció de la situació de social i personal de cadascú.

Treballadora Social
EBAS

ÀREA D’ATENCIÓ A LES DISMINUCIONS
PROJECTES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

És el servei que mitjançant un/a professional, majoritàriament una
treballadora familiar, ofereix les funcions d’atenció a la persona i funcions
d’atenció a la llar amb l’objectiu de mantenir a la persona el major temps
possible en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.
És el servei mitjançant un/a professional, majoritàriament una auxiliar de
SAD: Servei d’ajuda
la llar, ofereix les funcions d’atenció a la llar amb l’objectiu de mantenir a
la persona el major temps possible en el seu medi, millorant-ne la
domiciliaria a la llar
qualitat de vida.
Servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna
tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació
SAD: Servei de
de risc per factors d’edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores del
teleassistència
dia, 365 dies a l’any, a través d’un terminal connectat a una central
d’alarmes, evitant d’aquesta forma, la institucionalització.
Consisteix en l’assessorament, el préstec de material d’ajuts tècnics i o
les adaptacions al domicili de la persona que presenta una mobilitat
reduïda o discapacitat. Aquest servei té la finalitat de desenvolupar al
màxim la autonomia de les persones amb mesures de caràcter
compensatori, i poder realitzar les activitats bàsiques de la vida diària
SAD: Ajuts tècnics i
millorar la seva qualitat de vida. A Can Rafart tenim un banc d’ajuts
barreres
tècnics, a la qual les persones del municipi poden accedir de forma
arquitectòniques
gratuïta a través d’un sistema de préstec.
A través de la Seguritat Social, la Generalitat i la Creu Roja es gestionen
subvencions perquè les persones del municipi que ho necessitin puguin
accedir a ajuts tècniques (cadires de roda, caminadors, grues...)
Servei que s’ofereix a través de la Diputació de Barcelona i del Consell
Comarcal del Maresme.
Consisteix en portar a terme adaptacions al domicili de la persona que
SAD: Arranjaments a la
presenta una mobilitat reduïda o discapacitat. Aquest servei té la finalitat
llar.
de desenvolupar al màxim la seva autonomia amb mesures de caràcter
compensatori, millorar la seva qualitat de vida i poder realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària.
Servei que consisteix en proveir l’àpat del dinar a persones amb
SAD: Àpats a domicili
disminució sense suport social ni familiar.
Té com objectiu fer arribar a la ciutadania del municipi tots els recursos
Gestió de projectes i
coordinacions externes que posen a l’abast altres administracions publiques com per exemple:
estades temporals per a persones amb discapacitades; PUA,...
( diputació,
generalitat, ...)
Servei de tractaments termals bàsics amb allotjament en règim de pensió
Gestió del Programa
complerta en un dels balnearis seleccionats per l’ IMSERSO dins del
de Termalisme social. Programa de Termalisme Social.
El cost de l’estada, dependrà de l’opció triada, segons el balneari i les
dates (temporada alta o baixa).
Té com a objectiu fer arribar a les persones amb dependència tots els
Gestió del programa de
serveis o prestacions econòmiques que necessiti en funció de la situació
LLEI DE DEPENDÈNCIA
de cadascun.
SAD: Servei d’ajuda
domiciliaria a la
persona

REFERENT
Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia

Coordinadora SAD i
Casal de Dia
Treballadora Social
EBAS

Administrativa
EBAS

Treballadora Social
EBAS
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ÀTENCIÓ A LA POBLACIÓ EN GENERAL
PROJECTES

Banc d’Aliments i
roba

Projecte “Fresc per a
Tothom”

Projecte d’atenció
integral a la persona

Programa “Casa
de Pas”

Consell Municipal de
Serveis Socials
(CMSS)
Accions amb la
comunitat escolar
Accions amb la
comunitat
PROJECTES

Projectes per donar
respostes al context
de crisi actual:

Banc del temps

Programes d’inserció
social i laboral

Horts Comunitaris

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Projecte que té com a objectiu assegurar la cobertura de les necessitats
bàsiques en alimentació i vestit de les persones i/o famílies del municipi
amb dificultats econòmiques importants. El projecte es porta a terme amb
la col·laboració del Banc dels Aliments, la Creu Roja i la Fundació Humana.
Un cop a l’any es realitza una recapta d’aliments en col·laboració amb
Joventut i els establiments de venda d’aliments del municipi, per recollir
altres productes d’alimentació i d’higiene necessaris.
Aquest projecte vol ajudar a incloure en la dieta de les famílies ateses
aliments frescos, al mateix temps que promocionarà, a través de cursets
de formació, els beneficis d’una dieta variada i econòmica.
Aquest projecte vol afavorir també, l'autogestió i l’autonomia de les
persones i famílies, a l’hora de decidir la seva alimentació bàsica.
“Fresc per a tothom” vol oferir a aquelles famílies que reben l’ajuda dels
serveis socials l’accés a productes frescos de primera necessitat, com són
carn, peix, pa, fruita i verdures.
És un servei per millorar el benestar social i afavorir la integració de les
persones al municipi. S’ofereix informació, orientació i assessorament
professional individualitzat dels diferents serveis i recursos socials
existents, per tal de donar la resposta més adequada segons sigui la
situació social de la persona i/o familiar atesa. En els casos que es
considera necessari, es realitza un tractament del cas i derivació a d’altres
professionals i/o serveis.
És un servei d’acolliment residencial d’urgència que, possibilita a través
d’un habitatge provisional i un programa de treball social, suport en
determinats moments de crisi familiar. L’objectiu del programa és donar
una resposta adequada a aquelles persones
i/o famílies que per
circumstàncies socials i econòmiques han perdut el seu habitatge.
Consell de participació comunitària on les diferents entitats i grups socials
del municipi estan representats i on es fa difusió dels programes i accions
duts a terme pels serveis socials municipals. L’objectiu del Consell és crear
un espai de diàleg i comunicació entre els tots els participants per tal
d’abordar la realitat atesa pels serveis socials.
Impuls d’accions amb la col·laboració dels agents educatius del municipi
per tal d’abordar situacions de risc d’exclusió social de la població escolar
de Vilassar de Dalt.
Impuls per a la creació d’una associació que englobi les possibles accions
de voluntariat de la comunitat Vilassar de Dalt. L’associació Voluntaris
per Vilassar de Dalt, es va es va presentar el 30 de novembre de 2012.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Alguns d’aquests projectes estan ja en fase inicial i d’altres són propostes a
treballar en els propers mesos o anys. Aquests projectes pretenen
impulsar el treball comunitari per donar una resposta global, on les
diferents associacions, entitats i agents del municipi participin i col·laborin
donant resposta a les situacions de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social
que pateixen algunes persones del municipi
Projecte que ja fa temps vol impulsar els serveis socials, per garantir uns
serveis que en l’actualitat hi ha mancances al municipi. L’objectiu és que
de forma organitzada, els vilatans es puguin ajudar de forma mútua,
fomentant així, valors com la solidaritat, intercanvi de tasques, ....
Treball grupal en coordinació amb el SOIL, amb col·lectius de necessitats
especials i/o en risc d’exclusió social per oferir-los opcions de recuperació
social i laboral.
Projecte comunitari en col·laboració amb el Dept. de Medi Ambient Mpal.
pel foment del cultiu com a mitjà d’activació social. Aquest projecte
contempla, a més d’un espai de parcel·les de lloguer i un altre de viver
municipal, un terreny de conreu d’horta destinat a ajudar a les persones i
famílies ateses des del Proj. del Banc dels Aliments i amb objectius
pedagògics a la població escolar de Vilassar de Dalt.
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Mediadora
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Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS
Educador Social
Treballadora Social
EBAS

REFERENT

SBAS

Educador Social
Treballadora Social
EBAS
Educador Social
Treballadora Social
EBAS
Educador Social
Treballadora Social
EBAS
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Serveis socials

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DELS SERVEIS SOCIALS

Serveis Bàsics
d’Atenció Social
(SBAS)

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social, són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la
garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Està composat pels següents
serveis:
| Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS)
- Format per: Treballadora Social, Educador social i Administrativa
| Centre Obert:
- Format per: 2 educadores socials i talleristes (externs)
| Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
- Format per: 1 Coordinadora, 2 treballadores familiars i una treballadora de la llar (externa)

Equip Bàsic d’Atenció
Social (EBAS)

L’EBAS té com a objectiu l’atenció de les necessitats més immediates, generals i bàsiques de les
persones, famílies i grups. La finalitat del treball social és la prevenció de les problemàtiques socials,
la reinserció i integració de les persones en situació de risc i/o exclusió social.

Centre Obert

El Centre Obert té com a objectiu desplegar accions preventives, de suport i estimulació vers el
desenvolupament de la personalitat, de la socialització, de l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
d’esbarjo compensant les deficiències socioeducatives de la població atesa.

Servei d’Ajuda a
Domicili (SAD)

El SAD ofereix funcions d’atenció a les persones amb l’objectiu de mantenir-les el major temps
possible en el seu domicili, millorant la seva qualitat de vida.
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