SERVEIS

Departament de Benestar Social

Més de 800.000 € anuals d’inversió

Vine i informa’t!
Ajuntament
d’Almussafes
Àrea de Serveis
Socials

El departament de Benestar Social és l’encarregat de posar en
marxa programes i serveis dirigits a tota la ciutadania del municipi
d’Almussafes, amb l’objectiu d’oferir informació i recursos, per a
millorar la qualitat de vida dels particulars, famílies i grups.
Dins d’aquest departament s’organitzen els Serveis Socials, que
tenen l'objectiu específic d’orientar i/o gestionar els recursos
existents a persones amb exclusió social, diversitat funcional,
víctimes de violència de gènere, tercera edat, dependència, etc.
L’Ajuntament d’Almussafes destina més de 800.000 euros als
diferents serveis que es gestionen des del departament de Benestar
Social.

3. Ampliació del Servei de Transport a l’Hospital
de la Ribera i al Centre de Salut de Sueca

DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL
Tel. 96 178 39 91
C/ Tossal, s/n (Centre de Salut)
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2. Increment del Servei d’Ajuda a Domicili,
que ha passat de 3 a 5 auxiliars
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1. Creació de l’Oficina d’Atenció als Majors

FAMÍLIA

MANCOMUNAT

SEAFI
Servei especialitzat en la intervenció amb menors amb casos d’exclusió
social i depenent de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

4.274 €

PAMPI 1
Assessorament psicoevolutiu a famílies amb menors de 0-3 anys, amb el fi
d’orientar sobre el desenvolupament del xiquet, així com donar pautes
per millorar el vincle i les relacions familiars. Es troba ubicat en el Pavelló
d'Esports, en horari de dijous per la vesprada.

5.000 €

PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
Programa de prevenció de conductes addictives, dirigit a l’alumnat de 12
a 16 anys, i l’assessorament de les famílies en general.

6.600 €

SERVEI MEDIACIÓ DE CONFLICTES
Servei per a resoldre discrepàncies i conflictes de forma satisfactòria amb
l’ajuda d’un mediador per a millorar la convivència familiar i ciutadana.
- Beneficiaris atesos: 49

MUNICIPAL

SERVEI ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Servei d’assessorament, informació i consulta psicològica, impartit pels
psicòlegs comunitaris de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’afavorir el
benestar integral dels veïns.
- Beneficiaris atesos: Més de 300 persones.

40.000 €

SERVEI D’ATENCIÓ I GESTIÓ PER A LA IGUALTAT
Servei destinat a la gestió de les activitats programades per a la promoció
de la igualtat de gènere, entre les quals es troba la Setmana per la Igualtat.

SOCIOEDUCATIUS

MUNICIPAL

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
Servei d’assessorament i orientació psicopedagògica, destinat a
l’alumnat, professorat i famílies dels centres d’educació infantil i primària.

5.000 €

PROGRAMA ABSENTISME ESCOLAR
Programa que pretén prevenir l’absentisme escolar, a través d’un
protocol d’actuació coordinat amb els centres educatius i les famílies.

10.000 €

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIU
Programa d’intervenció integral amb les famílies en risc d’exclusió social i
els seus fills en edat escolar.
Objectiu: donar suport als aspectes acadèmics, socials i emocionals de
les famílies.

10.260 €

ALMUSSORD
Servei de mediació social, formació i servei d’intèrpret, que té per
objectiu aconseguir la promoció de les persones sordes, fomentant la
seua autonomia i participació tant social com laboral.
Es troba ubicat al Pavelló d'Esports, els divendres de 9:30 a 13:30 h.

MAJORS
3a EDAT

NOVETAT

NOVETAT

45.000 €

OFICINA D’ATENCIÓ AL MAJOR
Servei de gestions, consultes i assessorament de manera personalitzada al
col·lectiu de majors. Entre les seues funcions està l’organització de la
Setmana de la Tercera Edat; la gestió de la targeta cultural; la targeta del
major; o la gestió de l’IMSERSO, entre altres. Es troba ubicat en la planta
baixa del Centre de Salut.

.000 €

SERVEI AJUDA DOMICILI 81
S’ha incrementat el nombre d’auxiliars de 3 a 5.
Servei dirigit a mantenir a les persones majors en el seu entorn, mitjançant
professionals especialitzats en l’atenció personal, tant assistencials com
rehabilitadors.
- Beneficiaris atesos: 33 usuaris.

NCOMUNAT

SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA MA
Assessorament, tramitació i gestió de prestacions per a persones en
situació de dependència. Este servei és depenent de la Mancomunitat de
la Ribera Baixa.

145.000 €

RESIDÈNCIA DE LA TERCERA EDAT “LA VILA D'ALMUSSAFES”
Recurs especialitzat d’atenció a majors dependents.
Compta amb 49 places de caràcter residencial i 10 de centre de dia, i
d'aquestes 10 residencials i 3 de centre de dia són de gestió municipal.
- Beneficiaris atesos: 10 de residencia i 3 de centre de dia.

60 €

4.4
MENJAR A CASA
Servei programat amb la Diputació de València, mitjançant el qual les
persones majors que ho desitgen poden rebre al seu domicili un menú
adaptat a les seues necessitats, de dilluns a divendres.
- Beneficiaris atesos: 12 persones

9.407 €

CENTRE INTEGRAL DE MAJORS
Servei gratuït i setmanal de nutrició, psicologia i fisioteràpia.
- Beneficiaris atesos: 93 persones

UDP

VOLUNTARIAT DE MAJORS
Servei que presten voluntaris de la Unió Democràtica de Pensionistes,
mitjançant el qual es dediquen a fer companyia a persones de la tercera
edat que sofreixen aïllament social o falta d’estimulació social.

DIPUTACIÓ

TELEASSISTÈNCIA
Servei d’atenció domiciliària, consistent en instal·lar al domicili del
beneficiari un dispositiu connectat a una central, en el que la persona
major pot avisar de qualsevol incidència i es puga donar resposta a la
emergència sobrevinguda.
- Beneficiaris atesos: 81

SANITARIS

INCREMENT

24.000 €

SERVEI DE TRANSPORT SANITARI
Servei de desplaçament amb autobús a l'Hospital de la Ribera i al Centre de
Salut de Sueca. Aquest any s’ha incorporat una nova línia d’autobús cap a
aquests centres. A més, s’ha modificat l’horari de la línia Sollana – Almussafes Hospital de la Ribera, ja existent, així com el seu recorregut i les seues parades.
- Per a més informació es pot consultar a la pàgina web: www.almussafes.es
TRASLLAT DE VEÏNS D’ALMUSSAFES A LES SEUS DE SOM I ESTEM I AFABALS
Servei de trasllat a persones de la localitat que són ateses per les associacions
SOM I ESTEM i AFABALS.
- Beneficiaris atesos: 8 usuaris d’Almussafes (6 Afabals i 2 Som i Estem).

.000 €

TARGETA DE MEDICAMENTS PER A JUBILATS I PENSIONISTES 12
Targeta per a la subvenció d’alguns medicaments que no entren per la
Seguretat Social, amb la finalitat d’ajudar amb les despeses d’aquelles persones que es troben en situació de jubilació o siguen pensionistes.
- Beneficiaris atesos: 49

SUBVENCIONS

115.000 €

PRESTACIÓ ECONÒMICA INDIVIDUAL (P.E.I)
Prestació econòmica de caràcter extraordinari destinada a pal·liar situacions
d'emergència social i subsanar les necessitats bàsiques de la unitat familiar.
- Beneficiaris atesos: 80 persones.

0.000 €

BEQUES DE GUARDERIA 7
Subvenció municipal destinada a aquelles famílies amb un menor de 0-3
anys, que estiga matriculat en una guarderia de la localitat, amb la finalitat
de sufragar les despeses derivades d'aquest servei.
- Beneficiaris atesos: 109 persones.

104.000 €

BEQUES PER AL MENJADOR ESCOLAR
Subvenció municipal destinada a ajudar a sufragar les despeses derivades de
l'assistència al menjador escolar de les famílies de l'alumnat que estiga
assistint a una escola d’infantil i primària de la localitat.
- Beneficiaris atesos: 219 persones.
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