SESSIÓ PLENÀRIA

DIJOUS 3 DE MARÇ DE 2016
SALA D’ACTES CENTRE CÍVIC DEL PONT MAJOR

Dades destacades del programa Girona Actua 2015
Grup 1 (suport a persones en situació
situació d’atur)

Girona Actua
una experiència d’èxit en la inserció laboral dels
col·lectius amb més vulnerabilitat social

2015

Derivacions

Derivacions segons procedència

+90 derivacions
SBAS Sta. Eugènia
37 participants DISL
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Procés de selecció

50% de les persones derivades no arriben a
participar en el procés de selecció
34% il·localitzables , no assisteixen a sessió informativa,
o no estan interessats/des en participar al programa

Participants
58% total
participants van
incorporar-se
durant el 2014
802 usuaris/es 2015
396 altes noves +
406 altes 2014 en
seguiment
(itinerari 18 mesos)

Insercions

59% participants 2014-15 inserits
Increment 63,5% insercions 2015
Insercions subvencionades condicionades a la
disponibilitat de pressupost

Resum proposta d’estudi pobresa i exclusió
exclusió (infà
infància)
ncia)
Grup 2 (pobresa
(pobresa i exclusió
exclusió social - infà
infància)
ncia)

PROPOSTA DE TREBALL
Impulsar un estudi de ciutat aquest 2016 per identificar, mesurar i quantificar l’abast de
les necessitats bàsiques i socioeducatives d’ infants i adolescents de la ciutat de Girona

PRINCIPALS OBJECTIUS
1. Conèixer millor la necessitats bàsiques i socioeducatives de les famílies de la ciutat
amb fills i filles menors de 16 anys.
2. Oferir coneixement que sigui útil pel desenvolupament de polítiques públiques
orientades a la millora del benestar dels infants i les famílies
3. Oferir coneixement per millorar la coordinació entre els serveis de les diferents
administracions i entitats en l’atenció als infants i famílies.
4. Iniciar una sèrie nova de dades que permeti analitzar periòdicament l’evolució de les
llars amb infants a la ciutat.

PRINCIPALS HIPÒTESIS DE TREBALL
1. La manca de recursos econòmics econòmica agreujada per la crisi
ha fet més difícil per a moltes famílies l’accés a necessitats
bàsiques (alimentàries, habitatge, serveis mèdics especialitzats)
2. Major inestabilitat emocional, i un agreujament de les malalties de
salut mental de les persones ateses pels diferents serveis arrel dels
efectes de la crisi econòmica  major nivell d’estrès i angoixa a les
famílies que afecta directament als menors.
3. El nivell socioeconòmic de les famílies està directament relacionat
amb el nivell d’èxit escolar dels fills/es.
4. Dificultat d’accés a activitats extraescolars està essent una de les
variables segregadores en els itineraris formatius i educatius dels
infants i joves.
5. L’accés a Internet i a noves tecnologies no està garantit per a tots
els infants, joves i les seves famílies

Resum de les conclusions avaluació
avaluació Projecte Àmbar 20142014-2015
Grup 3 - Salut emocional

CONCLUSIONS DESTACADES
1.

Participació d’homes i dones equitativa

1.

S’ha superat previsió de persones ateses

2.

Ampli circuit de derivació i coordinació

3.

Vincle amb el professional de referència

4.

Creació d’un mètode de treball: el mètode Àmbar

5.

La tinença o no de xarxa familiar i relacional, determinant

6.

Gruix important de persones ateses que pateixen soledat no volguda

7.

Dones amb fibromiàlgia i fatiga crònica

8.

Voluntat de canvi de la persona, clau per tenir èxit en el procés terapèutic

9.

Intervenció Grupal: mínim 7-8 persones

10. S'identifica necessitat d’atenció psicològica especialitzada, individualitzada i continuada
11. Persones ateses a nivell grupal valoren que compartir entre iguals ajuda a reduir el malestar

OBJECTIUS de Pla de Treball 2013-15
OBJECTIUS GENERALS CCSS 20132013-2015

1. Cercar propostes i solucions
a les situacions de pobresa i
exclusió social que afecten als
ciutadans de Girona com a
conseqüència dels efectes de la
crisi econòmica

2. Fomentar la participació activa
de les entitats socials del consell
i l’ajuntament des de la
perspectiva del parteneriat i el TC

Objectius específics prioritaris
1.1 Promoure l’ocupació de
col·lectius socials vulnerables
en situació d’atur
1.2 Promoure mesures per millorar
el diagnòstic de les necessitats
de menors en situació de
pobresa i exclusió social
1.3 Promoure accions per
afavorir la salut emocional de
persones afectades pels
processos vinculats a la crisi

2.1 Fomentar el treball en xarxa i la
col·laboració entre l’Ajuntament i les
entitats socials del tercer sector, per
aprendre a treballar conjuntament
en la cerca de solucions

2.2 Avaluar la metodologia seguida
per tal de consolidar un sistema
de treball i de presa de decisions
que asseguri processos
participatius i cooperatius eficaços

2013

- Plenaris:Deliberació i propostes de treball i disseny de la metodologia
- Creació dels 3 Grups de treball
- Diagnòstic de les necessitats/problemàtiques socials per part de cada grup
- Inici del Girona Actua (Grup 1)
- Inici de l’enquesta suficiència alimentària (Grup 2)

2014

- Desenvolupament Girona Actua i seguiment i avaluació contínua del Grup 1
- Publicació enquesta suficiència alimentària (Grup 2)
- Disseny del diagnòstic en matèria de pobresa i exclusió social infantil (Grup 2)
- Disseny conjunt i inici del Projecte Àmbar (Grup 3)

2015

- Desenvolupament Projecte Àmbar i seguiment i avaluació contínua (Grup 3)
- Desenvolupament Girona Actua i seguiment i avaluació contínua (Grup 1)
- Redacció propostes i recomanacions ocupació (Grup 1)
- Redacció propostes i recomanacions pobresa-exclusió infantil (Grup 2)

2016

- Seguiment dels Grups 1 i 3 al Girona Actua i a l’Àmbar
- Cicle de “Debats per la inclusió”  Síntesi Pla de treball 2013 - 2015

- Procés de redefinició d’objectius i pla de treball del Consell
- Jornada “Treballant per la cohesió social”

Gràcies a tots per la vostra col·laboració !!
Tota la documentació i les novetats les trobareu al web:

ccss.entitatsgi.cat

