INFORME DE L’ENQUESTA A LES
ENTITATS SOCIALS DE LA CIUTAT
21 Entitats socials de la ciutat han respost l’enquesta en relació de l’impacte de la pandèmia
de la COVID‐19 . Agraïm la col∙laboració constant i sincera durant aquests temps de crisi, per
a la millora de les condicions de vida a la ciutat.

Dades principals extretes en relació a l’enquesta:

El 52% de les entitats
han augmentat la
seva tasca social

Noves accions:
o
o
o
o
o
o

Teletreball i augment TIC, atenció social virtual
Col∙laboració amb voluntariat
Col∙laboració amb noves entitats i empreses
Nous dispositius atenció (pavelló, beques i material escolar)
Recerca de donacions per cobrir necessitats bàsiques
Suport gent gran vulnerable

Principals necessitats de
l’entitat:
o

o

o

El manteniment del vincle
amb els usuaris, la base
social i la ciutadania
Eines per a treballar
col∙laborativament amb
d’altres entitats
Liquiditat econòmica per
atendre despeses corrents

Preocupacions principals en relació a
l’entitat:
o
o
o
o
o
o

El grau d’efectivitat el Suport emocional telefònic
realitzat
Recursos humans insuficients per atendre situació
Augment demandes necessitats bàsiques
Gestió de l’angoixa i estrès dels professionals
Reducció d’ingressos i viabilitat econòmica de l’entitat
Garanties en la contractació pública i processos
subvenció

Necessitats essencials no cobertes detectades a Girona
o
o
o
o
o
o
o

Famílies ens situació de vulnerabilitat
Detecció infrahabitatge
Atenció assistencial a persones amb discapacitat
Necessitats de material escolar, dispositius informàtics i connectivitat, capacitació
digital
Material de protecció
Suport emocional, al dol, ansietat
Violència masclista i intrafamiliar

Impactes del confinament en la situació social
o
o
o
o
o
o

Deteriorament persones usuàries ( salut, cognitiu, físic,. salut mental, relacional)
Trencament itineraris personals, pèrdua d’apoderament
Augment de la vulnerabilitat en tots els eixos d’exclusió ( econòmic, laboral, salut,
formatiu, habitatge, polític....)
Manca de treball i d’inserció (més greu en els col∙lectius més exclosos i invisibilitzats
com el de la salut mental, persones amb discapacitat, joves migrats, )
Empitjorament de l’equitat, d’oportunitats i bretxa educativa
Fractura social , noves borses de pobresa

Impactes del confinament en la situació de la pròpia entitat
o
o
o
o

Cal canvi en el model d’atenció a les persones, paradigma comunitari
Cal rescat, finançament i reconeixement del Tercer Sector
Atenció professional telemàtica
Estrès professional

Prioritats del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona
o
o
o
o
o
o

Cicle debat “Habitar la ciutat” i espai per la no discriminació.
Projecte joves migrats sols
Engegar accions que permetin la contractació laboral
Accions d’atenció immediata a l’exclusió extrema (alimentació, habitatge...)
Model d’intervenció comunitari, afavorir apoderament, autonomia
Treball sobre Criteris d’equitat, anàlisi i avaluació necessitats

