Per contactar amb les
professionals és necessari
demanar cita prèvia per
telèfon al 977 420018 o per
correu electrònic:
serveissocials@terra-alta.cat

.
Per ampliar la informació referent a les
permanències dels municipis i dels projectes i
programes en l’àmbit de Serveis Socials,
podeu consultar el web del Consell Comarcal
de la Terra Alta, a l’adreça: www.terra-alta.cat

Consell Comarcal de la Terra Alta
c. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Telèfon: 977 420 018
serveissocials@terra-alta.cat

Què són els Serveis Socials Bàsics?
Són el primer nivell del sistema públic de
Serveis Socials i el més proper a les
persones i al seu àmbit familiar i social.
Tenen com a missió millorar el benestar
social i afavorir la integració de les persones,
especialment d’aquelles que necessiten
atenció i/o acompanyament.
Els Serveis Socials atenen les demandes i les
necessitats socials dels ciutadans i les
ciutadanes, a partir de les quals els
professionals fan un diagnòstic i elaboren un
pla d’actuació aplicant els recursos que tenen
a l’abast.
Quines funcions tenen?
Les funcions principals dels Serveis Socials
Bàsics són:


Detectar les situacions de necessitat
personal, familiar i comunitària en
l’àmbit territorial on es desenvolupen.



Oferir
informació,
orientació
i
assessorament a les persones en
relació amb els drets, recursos i
serveis locals als que poden accedir.



Realitzar diagnòstics socioeducatius i
sociolaborals de les situacions de
necessitat social.



Proposar, establir i, si s’escau, revisar
el programa individual d’atenció a la
dependència.



Acomplir les actuacions preventives en
situacions de necessitat social i
elaborar l’avaluació corresponent.



Intervenir en nuclis familiars o
convivencials en situació de risc,
especialment si hi ha infants.



Prestar
serveis
d’intervenció
socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents.



Orientar l’accés als serveis socials
especialitzats.



Gestionar
prestacions
d’urgència
social
i
aquelles
prestacions
econòmiques que li siguin atribuïdes.
Serveis i programes



Informació, orientació i assessorament
de recursos socials.



Servei d’ajuda a domicili.



Servei de teleassistència domiciliaria.



Servei de transport adaptat.



Atenció a la dependència: gestió de
plans individuals i dels programes
comunitaris de prevenció de la
dependència.



Ajuts d’urgència social i de pobresa
energètica.



Atenció social en situacions de violència
de gènere.



Atenció a la infància en risc social.



Altres programes d’àmbit local.

L’equip de Serveis Socials de la Terra
Alta
La Llei 12/2007 de Serveis Socials
determina la ràtio de professionals
necessària per atendre a la ciutadania i
estableix una àrea de Serveis Socials
Bàsics per cada 20.000 habitants.
A la Terra Alta és el Consell Comarcal qui
s’encarrega de la gestió. L’equip l’integren
una coordinadora, tres treballadores
socials i dos educadores socials.
Cada professional de l’equip té assignats
uns municipis i, periòdicament, s’hi
desplaça a fi d’atendre les demandes de
la població.
Els Serveis Socials donen cobertura als
12 municipis de la comarca amb diferent
freqüència en funció de la demanda i del
nombre d’habitants.

