
Acció Nº  8 .- Suport Social

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 

1 EDUN 11 Pla d'acompanyament en àmbit emocional.

Donar eines i recursos, a les famílies, per gestionar millor les emocions dels seus fills i filles, derivades pel confinament i cara la 
nova normalitat.
Considerar a professionals via Departament.
Poder lligar-ho amb el servei de Atenció psicològic l'Ajuntament

2 SISN 09 Detecció solitud Detecció precoç dels problemes que pugui comportar la soledat, especialment els efectes col·laterals derivats del confinament 
domiciliari.

3 SISN 12 Famílies i cuidadors de gent grans amb problemes 
neurodegeneratius

Fomentar grups d'ajuda mútua, amb un/a conductor/a del grup, en aquests moments creiem que han de ser lo més sovint possible 
grups.de vuit deu persones

4 SISN 14
Mantenir la coordinació entre el CAP | el programa 
d'atenció i acompanyament a la gent gran | Serveis socials 
de Base

Consolidar, de forma permanent, la  coordinació mantinguda durant el període Covid perllongant-la al període post-Covid

5 SISN 17 Potenciar els espais DIGUES LA TEVA Espai on les persones grans del municipi poden des de la participació ciutadana  donar veu a les seves propostes, demandes, 
necessitats… i d'aquesta manera passar a ser part activa dins l'acció comunitària

6 SISN 18 Posada en marxa del programa COMPARTIR ÉS VIURE Donar recursos a la gent gran i joves estudiants,  per facilitar l'accés a l'habitatge així com per fer front a les despeses dels 
subministraments.

7 SISN 23 Implantar de forma definitiva l'acompanyament al dol/ salut 
emocional com a servei de la ciutat

Consolidar el servei de dol i l'accés servei de gestió emocional existent.
Aprofundir en la gestió de grups
Interrelació amb l'atenció primària.

8 SISN 25 Creació d'un Banc d'oficis per a domicilis amb precarietat
Aprofitar diferents habilitats de persones que puguin estar en diferents situacions per gaudir de serveis que els hi puguin ser 
dificultosos. Fomentar la interrelació.
En especial domicilis amb precarietat

9 SISN 31 Impulsar accions actives complementàries als serveis 
rebuts

Incentivar que les prestacions que potenciïn l'autoestima i amb visió transversal, que motivi el sentit compensatori de la prestació
Evitar línies d'actuació que afavoreixin l'assistencialisme crònic, fomentar la participació activa i la coresponsabilitat dels 
ciutadans, a través d'accions voluntàries i col·laboracions.
Empoderament dels assistits

10 SISN 32 Impulsar accions de serveis comunitaris de forma 
col·lectiva i grupal

Poder unificar/ fer de forma comuna algunes actuacions per dels serveis socials a fi de potenciar les teràpies grupals i estalviar 
recursos


