Guia Serveis Socials

Presentació
Carmen Martínez Ramírez
Alcaldessa

Amb esta nova edició actualitzada de la Guia de Serveis Socials volem
continuar donant a conéixer els mitjans i recursos que l'Ajuntament posa
al nostre abast en aquesta matèria. Es tracta d'una eina útil per a estar
informats dels serveis de què disposem, tant en cas de necessitar-los
personalment com per a poder al seu torn informar altres persones que els
puguen necessitar.
Per a la detecció i solució de problemes i l'atenció directa als ciutadans i
ciutadanes comptem amb un equip de professionals que treballen en les
distintes àrees que apareixen especificades en aquesta guia, però també
cal destacar l'important paper que duen a terme els membres del Consell
Municipal de Benestar Social, de la Comissió d'Accessibilitat i de la Comissió
de Prevenció de les Drogodependències que, com a representants dels veïns
i veïnes, participen i col·laboren en l'estudi i seguiment dels assumptes
relacionats amb el benestar social del nostre municipi.
Només em resta demanar-vos la vostra col·laboració en la seua lectura i
la seua divulgació, perquè la finalitat amb què s'ha publicat es complisca
i, d'aquesta manera, poder-nos-en beneficiar tots i totes.
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Introducció
Què són
els Serveis Socials?

Aquesta guia recull els serveis que es presten des del
Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Quart
de Poblet, on es pretén oferir una informació pràctica que
siga d'utilitat.
Un servei municipal dirigit a tota la població, que a través de l'equip
de professionals que el compon, informa, orienta i ajuda a millorar el
benestar social de les persones i a augmentar la seua qualitat de vida,
desenvolupant per a això un ampli conjunt d'activitats, programes i
serveis.
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Introducció
Qui pot acudir
als Serveis Socials?
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Tota la població ja que es tracta d'un servei públic a què tenen dret
totes les persones empadronades i residents en el municipi de Quart
de Poblet.

Introducció
On estem?

El Centre Municipal de Serveis Socials (punt 18 del mapa) està situat
al carrer Vinatea, 3 - b de Quart de Poblet.
Si desitja posar-se en contacte amb el Centre pot fer-ho a través de:
Telèfon 96 154 80 08
E-mail: socials@quartdepoblet.org
El Centre estarà obert els matins, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i
les vesprades dels dimecres de 16.30 a 19 h (excepte horari d'estiu).
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Introducció
Què fem?

Informem, orientem i assessorem la població en general sobre els drets
i recursos existents en matèria de Benestar Social: educació, habitatge,
sanitat, ocupació, formació, així com ajudes i prestacions econòmiques
i socials.
Gestionem i tramitem l'accés als recursos de la xarxa pública de Serveis
socials.
A més es gestionen les activitats de les regidories de Persones Majors
i de Pau i Solidaritat.

Qui som?
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Un conjunt de professionals treballant en els serveis com el d'informació,
orientació familiar, protecció de menors, servei d'ajuda a domicili,
orientació i prevenció de les drogodependències, el centre de dia de
menors, l’habitatge tutelat, cursos , tallers, etc...

Família
Infància i joventut
Persones amb discapacitat

Àrees de
treball

Dona
Inserció sociolaboral
Persones majors
Drogodependències
Persones immigrants, refugiades i asilades
Persones recluses i exrecluses
Persones amb malaltia mental
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Família

1

SERVEI
D'AJUDA A DOMICILI

És un servei dirigit a aquelles persones o famílies amb dificultats per
a satisfer per si mateixes les activitats de la vida diària, i que amb un
mínim de suport poden quedar-se en el seu entorn familiar.
Un equip d'auxiliars d'ajuda a domicili, coordinat pels treballadors
socials, ajuden a les persones en la seua higiene i atenció personal,
entre altres tasques, a través d'un programa personalitzat.

13

Família

2

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES REGLADES
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Es tracta d’una ajuda econòmica periòdica de duració determinada,
acompanyada de mesures d'inserció sociolaboral, destinada a persones
soles o famílies, que no tenen mitjans econòmics per a atendre les
necessitats bàsiques.

Família

3

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES
A LES FAMÍLIES

Són ajudes econòmiques que tenen un caràcter individual, extraordinari
i no periòdic, dirigides a pal·liar situacions d'urgent necessitat:
z Despeses d’ habitatge
z Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en la casa
propia o en l'edifici de la persona amb discapacitat o major de
60 anys
z Ajudes per a alimentació i lactància
z Ajudes per a menjadors escolars
z Ajudes per a guarderia

A més s'informa sobre:
z Llibre de família nombrosa
z Ajuda per a la família d'altres organismes: Ajudes a persones
amb ancians/nes dependents a càrrec seu. Ajudes per part
múltiple. Altres ajudes segons convocatòries.
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Família

4

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES PER
ACOLLIMENT FAMILIAR
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Es tracta d'una ajuda econòmica de caràcter mensual, dirigida a aquelles
unitats de convivència en què hi ha menors acollits de forma temporal
o permanent, per impossibilitat de continuar vivint amb les seues
famílies d'origen.

El SEAFI ajuda a les família en què apareixen problemes o dificultats
entre els seus membres per mitjà de:

Família

5

SERVEI ESPECIALITZAT
D'ATENCIÓ A LA
FAMÍLIA I INFÀNCIA
(SEAFI)

z Orientació Familiar: Per exemple, famílies que després d'una
separació volen pautes per als xiquets, parelles amb dificultats
de comunicació…
z Intervenció Familiar: Per exemple, per a familiar en situació de
risc amb persones dependents a càrrec seu (menors, ancians...),
famílies en el si de les quals hi ha violència, famílies monoparentals,
parelles en situació de crisi conjugal…
z Mediació Familiar: Dirigida a parelles immerses en un procés de
separació que requereixen ajuda per a aconseguir acords
satisfactoris i duradors que tinguen en compte les necessitats
de tots els membres de la família, especialment dels xiquets/tes.
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Infància i
joventut

z Acolliment de menors amb famílies
z Informació sobre adopcions nacionals i internacionals
z Beques de menjador escolar
z Ajudes de guarderia
z Beques de Campaments
z Servei d'Ajuda a domicili amb caràcter educatiu en famílies amb
menors en situació de risc
z Col·laboració i seguiment de menors amb mesures judicials
z Detecció, intervenció i seguiment en casos de maltractaments a
menors
z Participació en la comissió municipal d'Absentisme Escolar
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Infància i
joventut
CENTRE DE DIA
DE MENORS
"CENTRE OBERT"

20

És un centre d'atenció diürna de menors que necessiten d'un suport
socioeducatiu, en que s'ofereixen serveis i activitats específiques d'oci
i temps lliure, alternatives i complementàries al context escolar i familiar.

Persones amb
discapacitat
PLA MUNICIPAL
D'ACCESSIBILITAT

L'Ajuntament desenvolupa un Pla Municipal d'Accessibilitat que pretén
la progressiva eliminació de les barreres que impedeixen a les persones
amb discapacitat o amb mobilitat reduïda accedir amb normalitat al
medi físic (barreres arquitectòniques i urbanístiques), al treball, a l'oci,
a la cultura, a l'educació, al transport i a la comunicació.
Hi ha una Comissió d'Accessibilitat de seguiment del Pla, composta per
ciutadans i ciutadanes del Municipi i per responsables polítics i tècnics
de l'Ajuntament.
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Persones amb
discapacitat
Informació i tramitació

z Reconeixements de minusvalideses
z Pensions no contributives d'invalidesa
z Programes d'ocupació existents
z Servei d'Ajuda a Domicili
z Prestacions econòmiques
z Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en la casa pròpia
o en l'edifici de la persona amb discapacitat
z Ajudes per a l'adaptació de vehicles de motor
z Ajudes tècniques destinades a facilitar la vida diària i que estiguen
relacionades amb el tipus de discapacitat
z Targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
z Ingressos en residència, centres ocupacionals i centres de dia
z Ajudes per transport per a assistir a centres especialitzats fora del
municipi
z Targeta municipal de pensionista
z Targeta de transport per a pensionistes
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Persones amb
discapacitat
Activitats

z Taller de suport a famílies amb persones amb discapacitat
z Grup d'oci i temps lliure de persones amb discapacitat psíquica
z Taller de teatre per a persones amb discapacitat psíquica
z Campanyes de sensibilització
z Cursos i Tallers
z Xarrades
z Excursions

Foment de l'associacionisme
de persones amb discapacitat

z Aprodis
z Avants Junts
z Qusiba
z Lluerna
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Persones amb
discapacitat
CENTRE OCUPACIONAL
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És un centre d'atenció diürna dirigit a proporcionar a persones amb
discapacitat intel·lectual en edat de treballar, activitats ocupacionals i
terapèutiques de manera que permeta la seua integració social i laboral.

Dona

z Informació, orientació i assessorament
z Prestacions econòmiques
z Prevenció, detecció i intervenció en situacions de risc i de
maltractaments
z Habitatge Tutelat: És un recurs que ofereix allotjament alteratiu i
temporal, dirigit a dones majors d'edat, amb fills o sense a càrrec seu,
que per les especials circumstàncies de risc social, necessiten residir
fora del seu domicili habitual
z Participació en la subcomissió municipal per a l'eradicació de la
violència contra la dona
z Informació i derivació al programa de teleassistència mòbil per a les
víctimes de la violència de gènere
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Inserció
sociolaboral
z Taller de Busca Activa d'Ocupació
z Col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Local per a la
implantació de nous projectes d'inserció dirigits a persones amb major
dificultat per a la contractació
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Persones
majors
Informació i
tramitació

z Targeta municipal de pensionista
z Balnearis i viatges de l'IMSERSO
z Termalisme Valencià
z Vacacions Socials
z Targeta de Transport
z Targeta Cultural
z Bonificació de la taxa d'aigua i fem
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z Pensions no contributives de jubilació
z Ajudes a persones amb ancians dependents a càrrec seu
z Estades en centres de dia per a persones dependents
z Estades en centres residencials de Tercera Edat
z Prestacions Econòmiques
z Ajudes tècniques: audiòfons, adquisició dels instruments necessaris
per a moure’s en la vida diària
z Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en la casa pròpia
o en l'edifici de la persona major amb mobilitat reduïda
z Ajuda a domicili
z Teleassistència: servei d'alarma telefònica
z Programa "No estigues a soles per Nadal"
z Activitats de convivència i d'oci i temps lliure organitzades des de la
regidoria de Persones Majors
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Drogodepen
dències
PLA MUNICIPAL DE
DROGODEPENDÈNCIES

El Pla pretén coordinar les diferents accions de prevenció de les
drogodependències en els àmbits escolar, familiar i comunitari, per a
la qual cosa s'ha constituït una Comissió de Prevenció integrada per
diferents professionals de distintes àrees municipals, així com per
representants d'associacions i entitats interessades en la problemàtica.
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Drogodepen
dències
UNITAT DE PREVENCIÓ
COMUNITÀRIA DE LES
DROGODEPENDÈNCIES
(UPC)

Servei municipal que en col·laboració amb la Direcció General d'Atenció
a les Dependències, gestiona les accions que es deriven del Pla Municipal,
encarregant-se a més de facilitar informació i assessorament a tota la
població en matèria de drogodependències.
z Informació sobre drogodependències a la població
z Orietació a les famílies i a consumidors
z Activitats de prevenció dirigides a la població juvenil
z Programes de prevenció en centres escolars
z Campanyes de divulgació i sensibilització
z Publicació del butlletí d'Infodrogues i Infofamília
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A més des del departament de serveis socials:

Drogodepen
dències

z S'orienta la persona i la família als recursos especialitzats a
fi d’iniciar un tractament de desintoxicació i deshabituació
z Es promou la inserció social i laboral
z Es treballa en estreta coordinació amb la Unitat de Conductes
Addictives (UCA) de Manises
z Es manté la col·laboració amb associacions com Alcohòlics
Rehabilitats de Torrent i Comarca (ARTIC) en el manteniment
d'un programa d’autoajuda i de suport psicològic a persones
dependents de l'alcohol i altres substàncies
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Persones
immigrants,
refugiades i
asilades

S'informa, orienta i assessora sobre els recursos socials existents i els
tràmits per a accedir-hi
Es deriva a serveis especialitzats
Col·laboració amb el Centre de Comunicació i Serveis Interculturals de
la Comarca: Servei d'Assessoria Jurídica, Servei de Traducció…
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Persones
recluses i
exrecluses

z Coordinació amb el centre penitenciari
z Col·laboració i seguiment de mesures judicials
z Seguiment del procés d'inserció social i laboral a l'eixida del centre
z Informació i orientació sobre recursos laborals i formatius
z Suport i assessorament a les famílies dels reclusos
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Persones
amb malaltia
mental

z Coordinació amb el Centre de Salut Mental de Manises
z Informació i derivació cap a recursos especialitzats: Centre de
rehabilitació i integració social per a malalts mentals crònics (CRIS)…
z Servei d’Ajuda a Domicili
z Intervenció familiar en situació de crisi
z Suport i assessorament a les famílies
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Participació
i cooperació
social
PROGRAMES DE SUPORT
A LA INICIATIVA SOCIAL
I AL VOLUNTARIAT
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A través d'aquest programa s'ofereix suport, assessorament i subvencions
a les associacions del municipi que desenvolupen projectes de caràcter
social.

LOCAL DE
PARTICIPACIÓ SOCIAL

Quart de Poblet disposa d'un local situat al carrer Desiderio Moya, núm.
12, secció A, B i C en el qual realitzen activitats diferents associacions
del municipi:
z Secció A
APRODIS
QUSIBA
z Secció B
AJUDA ALS POBLES
COLLA ECOLOGISTA L’ALBER
z Secció C
ARTIC
AVANT JUNTS
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CONSELL MUNICIPAL
DE BENESTAR SOCIAL
Constituït en 1995 per a estudiar els assumptes relacionats amb el
benestar social del municipi, actualment els componen les següents
autoritats, entitats i associacions:

Alcaldessa z Regidora de Serveis Socials z Coordinador de Serveis
Socials z Partit Socialista Obrer Espanyol z Partit Popular z Esquerra
Unida-L’Entesa z Unió General de Treballadors z Consell de la Tercera
Edat z Consell Escolar Municipal z AMPA Col·legi San Enrique z AMPA
Col·legi Sagrado Corazón z Dones per a la Democràcia z Dones
Progressistes z Dona, Oci i Treball z Caritas Interparroquial z Patronat
Francisco Esteve z Avant Junts z QUSIBA z Comissió Barreres
Arquitectòniques z Grup Local Coordinadora de Disminuïts z UNICEF
z Mans Unides z AU z Alcohòlics Rehabilitats de Torrent i Comarca
(ARTIC) z Projecte Home z Unió Democràtica de Pensionistes z Amics
de les Arts Plàstiques z Associació Bolilleras de Quart z Associació
de veïns l'Administració z Associació Castella La Manxa - Quart z
Centre Cultural Andalús.
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COMISSIÓ
D’ACCESSIBILIDAD
La seua funció és el seguiment del Pla Municipal d'Accessibilitat, i està
composta per les següents autoritats, entitats i asociacioes:
Responsables polítics i tècnics de les regidories d'Urbanisme,
Modernització i Serveis, Promoció Ecònomica i Ocupació i Serveis
Socials i per representants de les Associacions de Quart sense Barreres
(QUSIBA), Avant Junts i Associació Prodiscapacitats de l'Horta (APRODIS).

COMISSIÓ DE
PREVENCIÓ DE LES
DROGODEPENDÈNCIES

És un òrgan consultiu de la Corporació en matèria de drogodependències
i altres trastorns addictius. Està compost per diverses Regidories,
representant de partits polítics i associacions i col·lectius del municipi.
Regidories de Serveis Socials, Educació, Sanitat i Joventut z Partit Popular
z Esquerra Unida-L’Entesa z Serveis Socials z UPC z Gabinet
Psicopedagògic z Esports z Policia Local z Centre Municipal de Salut
Escolar z Serveis Socials del Barri del Crist z Quart Júpiter z Alcohòlics
de Torrent i Comarca (ARTIC) z Dones Progressistes z Projecte Home z
FAQE z AMPA Col·legi Sant Onofre z AMPA Col·legi Sagrado Corazón z
AMPA IES Riu Túria z Consell de la Joventut z QUSIBA CC Sagrado
Corazón z CC San Enrique z Cultural Quart.
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