CENTRES DE BENESTAR SOCIAL
Hem considerat en la nostra web els següents tipus de centres de benestar
social:

(1) PERSONES MAJORS
Centres residencials per a persones majors:
Definició
Els centres residencials de persones majors oferiran allotjament estable i comú
a les persones que reunint els requisits que s'exposen a continuació opten
voluntàriament per l'ingrés en ells. Les estances en estos centres podran ser
de caràcter temporal o permanent.
Usuaris
Podran ser usuaris d'estos centres les persones majors de 65 anys que hagen
cessat en la seua activitat laboral o professional, i pensionistes majors de 60
anys, que no necessiten cap tipus d'ajuda d'altres persones per a la realització
de les activitats de la vida diària. No podran ser usuaris presumptes incapaços
o persones incapacitades, ni persones dependents per a les activitats de la vida
diària, llevat que el centre dispose d'unitat per a persones majors dependents.
Capacitat màxima
La capacitat màxima d'estos centres no podrà ser superior a 150 places. No
obstant això, es considera la possibilitat de centres majors sempre que es
garantisca l'autonomia personal i s'evite la massificació.
Servicis
Els centres residencials per a persones majors, prestaran almenys els servicis
següents:


Servicis Bàsics:
o Allotjament
o Restauració
o Bugaderia
o Higiene personal
o Atenció social:
o Animació sociocultural
o Atenció social individual, grupal i comunitària.
o Atenció social familiar.
o Activitats de teràpia ocupacional
o Prevenció i promoció de la salut.



Servicis opcionals:
o S'entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen
necessaris per a la Atenció integral bàsica de l'usuari. Els centres
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o
o

residencials de persones majors Podran oferir, els següents
servicis opcionals:
Perruqueria
Podologia
Cafeteria
Altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de
servicis bàsics.

Centres de dia per a persones majors dependents:
Definició
Es denomina centre de dia per a persones majors dependents a tot establiment
que oferisca un programa d'atenció diürna especialitzat a persones que
precisen d'ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o activitats
instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantindre, preservar i/o
millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família, per mitjà de
la provisió d'un recurs que possibilite la vida socio- laboral dels seus membres.
Capacitat
Els centres de dia per a persones majors dependents tindran una capacitat
màxima de 100 places.
Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors de 60 anys amb problemes de
dependència que presenten malalties cròniques, pluripatologia, amb limitació
de la seua autonomia i que requerisquen una atenció sociosanitària
especialitzada, supervisió mèdica, cures d'infermeria o rehabilitació, que no es
puguen
prestar
adequadament
en
el
domicili.
Amb caràcter excepcional els centres de dia podran atendre, amb
independència de l'edat, a persones que es troben en alguna d'estes
situacions:
 Demències que no requerisquen cures sanitàries continuats per
l'evolució de la malaltia
 Crònics amb patologies que generen problemes funcionals i/o cognitius
 Crònics amb patologia osteoarticular degenerativa i traumatològica
 Seqüeles funcionals post-intervenció quirúrgica o accident.
Queden exclosos malalts mentals, discapacitats psíquics i persones dependents
que requerisquen cures sanitàries continuades i aquelles que tinguen trastorns
de la conducta que pertorben greument la convivència.
Servicis
Els centres de dia de persones majors dependents, oferiran els servicis
següents:


Servicis bàsics:
o Acolliment
o Restauració
o Higiene personal

-2-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Atenció social
Animació sociocultural
Atenció social individual, grupal i comunitària.
Atenció social familiar.
Atenció a la salut
Atenció mèdica
Atenció psicològica
Atenció d'infermeria.
Activitats de teràpia ocupacional.
Activitats de rehabilitació.
Prevenció i promoció de la salut.
Transport adaptat

Servicis opcionals
S'entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen
necessaris per a l'atenció Integral bàsica de l'usuari. Els centres de
dia podran prestar els següents servicis opcionals:
o Perruqueria
o Podologia
o Altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de
servicis bàsics.

Residències per a persones majors dependents:
Definició
Tindran la consideració de residències de persones majors dependents, aquells
centres en què s'oferisca allotjament estable junt amb atenció social, suport
en la realització de les activitats de la vida diària, atenció sanitària,
rehabilitació de les capacitats i atenció geriàtrica integral, en funció del nivell
de dependència dels seus usuaris.
Usuaris
Poden ser usuaris d'estos centres aquelles persones majors de 65 anys que
hagen cessat en la seua vida laboral o professional, i pensionistes majors de
60 anys, que no tinguen les capacitats necessàries per a realitzar per si
mateixes les activitats bàsiques de la vida diària, i que precisen d'una atenció
geriàtrica integral. Excepcionalment també podran ser-ho les persones menors
d'eixa edat, quan la seua situació de dependència funcional, psíquica o social
així ho requerisca i no siguen susceptibles d'atenció en un altre tipus de
recursos socials o sanitaris.
Podran existir Unitats d'Alta Dependència específiques per a aquelles persones
majors que no tinguen les capacitats necessàries per a realitzar per si mateixes
les activitats bàsiques de la vida diària, i a més precisen d'una atenció
sociosanitària continuada a causa de la complexitat i al grau d'intensitat de
l'atenció requerida.
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Tipologia de les places i capacitat màxima
Les residències de persones majors dependents tindran definit un nombre de
places que seran objecte d'autorització en els termes establits per la normativa
vigent. Les mencionades places podran ser residencials i d'estança diürna. Dins
de les places residencials poden existir places en Unitats d'Alta Dependència.
La capacitat màxima d'estos centres no podrà ser superior a 150 places, de les
quals en cada Unitat d'Alta Dependència no podran haver-hi més de 40 places.
No obstant això, es considera la de centres majors sempre que es garantisca
l'autonomia personal i que s'evite la massificació. En el cas de centres que
disposen de places d'estança diürna, el nombre màxim de places d'este tipus
no podrà ser superior al 30% del total de places residencials del centre.
Servicis
Les residències de persones majors dependents, prestaran una assistència
segons les necessitats i el nivell de dependència dels residents, que amb
caràcter obligatori contemplarà almenys els servicis següents:


Servicis Bàsics:
o Allotjament
o Restauració
o Bugaderia
o Atenció sanitària
o Cures bàsiques
o Atenció mèdica
o Atenció d'infermeria. Dirigida a la prestació de les cures
d'infermeria com ara preparació i administració de medicaments,
capellans, sondajes i altres.
o Activitats de rehabilitació.
o Assistència farmacèutica
o Prevenció i promoció de la salut
o Atenció psicològica i activitats de teràpia ocupacional.
o Atenció psicològica.
o Activitats de teràpia ocupacional.
o Atenció social.
o Animació sociocultural.
o Atenció social individual, grupal i comunitària.
o Atenció social familiar.



Servicis opcionals:
S'entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen necessaris per a
la atenció integral bàsica de l'usuari.
Les residències per a persones majors dependents podran oferir els
següents servicis opcionals:
o Perruqueria, a més de les prestacions bàsiques que implica
l'apartat anterior.
o Podologia.
o Cafeteria.
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o Altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de
servicis bàsics.
CEAM (Centres Especialitzats d'Atenció a Majors):
Definició
Són centres d'atenció preventiva, destinats a oferir servicis especialitzats per a
aconseguir el manteniment de les persones majors en un estat físic i emocional
que els permeta valdre's per si mateixes, i romandre en el seu medi familiar i
social
Objectius
 Entre els objectius d'estos centres destaca propiciar hàbits de vida
saludables i dinamitzar les relacions interpersonals i grupals, convertintse en un recurs de suport tant per als majors com per als seus familiars,
a fi de facilitar-los el romandre en el seu entorn el màxim temps
possible i amb la millor qualitat de vida.
Usuaris
Persones majors de 60 anys residents a la Comunitat Valenciana
Servicis
En el centre s'oferiran els servicis següents:










Prevenció i manteniment de la salut
Rehabilitació preventiva
Informació i formació
Activitats fisicoesportives
Activitats ocupacionals
Activitats socials i educatives
Restauració (servici mínim de cafeteria)
Podologia
Perruqueria

Vivendes tutelades per a persones majors:
Definició
Llars funcionals de dimensions reduïdes, en els que conviuen en una vivenda
normalitzada algunes persones autosuficients en règim parcialment
autogestionat
Usuaris
Persones necessitades de protecció, que no precisen assistència institucional i
puguen viure en règim parcialment autogestionat
Capacitat
El nombre de places no ha de superar les 10 unitats
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Servicis
Allotjament i manutenció
Llars i clubs per a persones majors:
Definició
Centres destinats a l'organització d'activitats per a l'ocupació del temps lliure,
foment de la convivència i del suport comunitari.
Usuaris
Persones de la tercera edat
Capacitat
Recurs de caràcter obert
Servicis




Activitats culturals i recreatives
Activitats ocupacionals i rehabilitadores
Activitats de cooperació i autoajuda

Residència mixta majors i malalts mentals
Residència mixta majors, discapacitats psíquics i malalts mentals
Residència
mentals

mixta

majors,

discapacitats

psíquics,

físics

i

malalts

(2) PERSONES AMB DISCAPACITAT
Centre d'atenció primerenca:
Definició
Són centres destinats al tractament assistencial i/o preventiu de xiquets/es
amb problemes de desenrotllament o risc de patir-los per causes d'origen
prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre 0 i 3 anys.
Beneficiaris
Xiquets/es de 0 a 3 anys, amb discapacitat o risc de patir-la, que hagen sigut
valorats de risc pels equips corresponents dels servicis de pediatria dels
centres hospitalaris i d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat i per
l'equip de valoració del Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats
provincial.
Ubicació
En centres urbans i pròxims a equipaments comunitaris.
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Capacitat
La capacitat d'atenció en els centres tindrà un mínim de 35 places i un màxim
de 70.
Prestacions
Els Centres d’Atenció Primerenca hauran d'efectuar prestacions d'assistència
integral, i com a mínim les següents:






Diagnòstic, tractament, orientació i seguiment.
Coordinació amb els recursos comunitaris.
Atenció individual i familiar, dotant els pares i a les mares de conductes
estimuladores i educatives.
Tractament fisioterapèutic especialitzat en cas d'alteracions neurològiques
que puguen fer preveure una discapacitat motórica.
Tractament logopèdic especialitzat en els supòsits d'hipoacúsia.

Centre ocupacional per a persones amb discapacitat:
Definició
Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat intel·lectual,
ocupació terapèutica per al seu ajust personal, tècniques professionals per a la
seua integració laboral i activitats convivencials per a la seua integració social.
Beneficiaris
Persones amb discapacitat Intel·lectual en edat laboral que no poden integrarse en un centre especial d'ocupació o empresa ordinària.
Ubicació
En zones amb suficient demanda que evite els desplaçaments llargs i es puga
utilitzar el transport públic per part dels beneficiaris.
Capacitat
El nombre de places no serà inferior a 20 ni superior a 80 places.
Prestacions
Les prestacions seran:









Tècniques de socialització.
Activitats ocupacionals prelaborals.
Formació laboral
Orientació laboral.
Formació d'hàbits d'autonomia.
Teràpia i rehabilitació: Oci i temps lliure.
Servicis complementaris de transport i menjador.
Suport a la família.
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Centre de dia per a persones amb discapacitat:
Definició
Són centres destinats a l'organització de servicis específics de suport
Preventiu a persones amb discapacitat, oferta especialitzada de recursos i
activitats rehabilitadores.
Beneficiaris
Persones amb discapacitat greument afectats, amb edat compresa entre 16 i
65 anys i residents en la Comunitat Valenciana.
Ubicació
En centres urbans, pròxims a equipaments comunitaris i preferentment unit a
una residència per a persones amb discapacitat.
Capacitat
A partir de 20 places sense excedir 40.
Prestacions
Les prestacions mínimes seran:










Assistència integral.
Tractament especialitzat.
Promoció de Salut.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psicosocial.
Orientació familiar.
Servici de menjador.

Residències per a persones amb discapacitat:
Definició
Són centres de convivència destinats a servir de vivenda estable i comú a
persones amb discapacitat que no poden satisfer les seues necessitats per
altres mitjans.
Beneficiaris
Persones amb discapacitat Intel·lectual amb autonomia limitada i persones
amb discapacitat Intel·lectual i/o física amb afectació greu. Amb edats
compreses entre 16 i 65 anys.
Ubicació
Preferentment, en llocs de fàcil accés i integrats en grups poblacionals
respectant el seu propi entorn natural i amb adequada xarxa de transports
públics pròxims a equipaments sanitaris i servicis comunitaris.

-8-

Capacitat
El nombre de places d'usuaris no podrà superar les 60 unitats ni ser inferior a
20. Podrà establir-se un nombre menor de places quan les necessitats la zona
ho aconsellen.
Prestacions
Les prestacions mínimes seran:












Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Tractament especialitzat.
Activitats de mobilització.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psicosocial.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.

Vivenda tutelada per a persones amb discapacitat física o intel·lectual:
Definició
Les Vivendes Tutelades són vivendes configurades com a llars funcionals de
dimensions reduïdes, adequades al nombre i característiques dels usuaris i
inserides en l'entorn comunitari, en les que conviuen, de forma estable en el
temps, un grup homogeni de persones amb discapacitat física o intel·lectual,
amb necessitats suport intermitent o limitat, en règim de funcionament
parcialment autogestionat.
Usuaris
Podran ser usuaris de les Vivendes Tutelades les persones amb discapacitat
física o Intel·lectual, majors de 18 anys, necessitades protecció i d'allotjament
social alternatiu a les residències, que tinguen reconegut en el certificat
de Discapacitat un grau de Discapacitat igual o superior al 33%.
Ubicació
Les Vivendes Tutelades estaran situades en sòl urbà i de fàcil accés a
equipaments i servicis comunitaris, ben comunicades i amb adequada xarxa de
transports públics.
Capacitat
La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades no podrà ser inferior a
quatre places ni superior a set places, excepte el que es disposa en l'apartat
següent.
La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades assistides per a persones
amb discapacitat intel·lectual o per a persones amb malaltia mental crònica no
podrà ser inferior a sis places ni superior a set places.
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El nombre de places es determinarà
característiques i superfície de la Vivenda.

d'acord

amb

les

condicions,

Servicis
En totes les Vivendes Tutelades hauran de prestar-se els següents servicis, que
tindran el caràcter de bàsics:






Assistència, suport o supervisió.
Allotjament i manutenció.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Col·laboració per a la busca d'altres recursos específics.
Activitats d'integració en l'entorn comunitari.

Modalitats








Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat física.
Vivendes amb suport.
Vivendes supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de
l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Vivendes assistides.
Vivendes supervisades.
Vivendes supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de
l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.

CRIS (Centres de Rehabilitació i Integració Social):
Definició
Els centres de rehabilitació i integració social, (CRIS), són servicis específics i
especialitzats, en règim ambulatori, dirigits a persones amb malaltia mental
crònica, amb un deteriorament significatiu de les seues capacitats funcionals,
on es duran a terme programes de treball adequats a les característiques,
necessitats i situació concreta dels usuaris i usuàries.
Beneficiaris
Persones adultes afectades per malalties mentals greus, que impliquen un
deteriorament important de la seua activitat social i laboral, i de les seues
capacitats funcionals.
Ubicació
En àrees urbanes, amb fàcil accés i contacte amb la comunitat i recursos
existents en la mateixa, amb adequada xarxa de transports i proximitat i
connexió amb els Centres de Salut, Centres de Dia, recursos de rehabilitació
laboral i recursos residencials.
Capacitat
El nombre de places serà com a mínim de 50 i com a màxim de 70.
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Prestacions
En els CRIS es realitzaran les següents prestacions mínimes:









Protocol d'avaluació social i funcional.
Entrenament en competència social i en habilitats d'autoatenció i de la vida
diària.
Recuperació d'habilitats cognitives.
Psicomotricitat.
Programa individualitzat de rehabilitació (PIR).
Psicoeducación i promoció d'estils de vida saludables.
Protocol de seguiment i suport comunitari.
Suport i assessorament a la família.

Centres de dia per a persones amb malaltia mental crònica:
Definició
Són centres especialitzats i específics destinats a persones amb malaltia
mental crònica amb gran deteriorament de les seues capacitats funcionals i del
seu entorn social, on es desenrotllaran programes intensius de recuperació
funcional i activitats estructurades d'ocupació del temps lliure.
Beneficiaris
Persones adultes amb malalties mentals greus i amb gran deteriorament de les
seues capacitats funcionals, greu desestructuració del seu entorn social
immediat i severes dificultats per a utilitzar recursos normalitzats per a la
satisfacció de les seues necessitats.
Ubicació
En nuclis urbans amb fàcil accés i contacte amb la comunitat i recursos
existents, amb adequada xarxa de transports i proximitat amb els Centres de
Salut i els Centres de Rehabilitació i Integració Social.
Capacitat
Comptaran amb un mínim de 15 i un màxim de 20.
Prestacions
S'oferiran les següents prestacions mínimes:









Recuperació d'hàbits bàsics d'autonomia.
Tractament especialitzat.
Promoció de la salut.
Activitats de convivència, oci i temps lliure.
Entrenament en capacitats funcionals.
Suport psicosocial.
Suport i assessorament a la família.
Servici de menjador.
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CEEM (Centres específics per a persones amb malaltia mental crònica):
Definició
Centre residencial comunitari, obert i flexible, destinat a persones amb
malalties mentals cròniques que no requerixen hospitalització. On es durà a
terme la rehabilitació d'estes persones enfocant la seua actuació cap a la
millora de l'autonomia personal i social i recolzant la seua normalització i
integració comunitària.
Beneficiaris
Persones adultes afectades per malalties mentals cròniques amb dèficits o
discapacitats en el seu funcionament psicosocial que els impedisquen o
dificulten cobrir autònomament les seues necessitats allotjament i suport i que
no requerisquen hospitalització.
Ubicació
En àrees urbanes o molt pròximes a elles, de fàcil accés i contacte amb la
comunitat i recursos existents en la mateixa, amb adequada xarxa de
transports públics i pròxims als centres de rehabilitació i integració social i
laboral, als servicis de salut mental i la resta de servicis comunitaris.
Capacitat
El nombre de places serà com a mínim de 20 i com a màxim de 40.
Prestacions
Els centres residencials per a persones amb malaltia mental crònica prestaran
una assistència segons les necessitats dels usuaris, concretades en:











Assistència integral de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes.
Allotjament i manutenció, incloent servici de bugaderia.
Programa individualitzat de rehabilitació (PIR).
Activitats educatives i culturals, de convivència, cooperació i autoajuda, que
afavorisquen l'establiment de relacions de convivència dins d'un entorn
substitutiu del nucli familiar.
Tractament especialitzat dut a terme per personal qualificat.
Suport psicosocial dut a terme per personal especialitzat que forme part de
la plantilla del centre. Regulació i potenciació de les relacions amb la familia
d'origen.
Promoció de la salut consistent en assistència bàsica sanitària i vigilància
mèdica en patologies lleus. Potenciació d'estils de vida saludables.
Orientació i suport a les famílies.

Vivenda tutelada per a persones amb malalties mentals cròniques:
Definició
Les Vivendes Tutelades són vivendes configurades com a llars funcionals de
dimensions reduïdes, adequades al nombre i característiques dels usuaris i
inserides en l'entorn comunitari, en les que conviuen, de forma estable en el

- 12 -

temps, un grup homogeni de persones amb malaltia mental crònica o trastorn
mental greu, amb necessitats suport intermitent o limitat, en règim de
funcionament parcialment autogestionat.
Usuaris
Podran ser usuaris de les Vivendes Tutelades les persones amb malaltia mental
crònica o trastorn mental greu, majors de 18 anys, necessitades protecció i
d'allotjament social alternatiu a les residències, que tinguen reconegut en el
certificat de Discapacitat un grau de Discapacitat igual o superior al 33%.
Ubicació
Les Vivendes Tutelades estaran situades en sòl urbà i de fàcil accés a
equipaments i servicis comunitaris, ben comunicades i amb adequada xarxa de
transports públics.
Capacitat
La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades no podrà ser inferior a
quatre places ni superior a set places, excepte el que es disposa en l'apartat
següent.
La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades assistides per a persones
amb discapacitat intel·lectual o per a persones amb malaltia mental crònica no
podrà ser inferior a sis places ni superior a set places.
El nombre de places es determinarà d'acord amb les condicions,
característiques i superfície de la Vivenda.
Servicis
En totes les Vivendes Tutelades hauran de prestar-se els següents servicis, que
tindran el caràcter de bàsics:






Assistència, suport o supervisió.
Allotjament i manutenció.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Col·laboració per a la busca d'altres recursos específics.
Activitats d'integració en l'entorn comunitari.

Modalitats




Vivendes assistides.
Vivendes supervisades.
Vivendes supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de
l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
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(3) MENOR
Centres de dia del menor:
Definició
Són centres d'atenció diürna, l'objectiu principal del qual és oferir, a xiquets i
adolescents en situació de mancança, la possibilitat d'aprofitament i
aprenentatge, per mitjà de mesures de distinta índole (de promoció personal,
ocupacionals formatives, socioculturals, prelaborals, rehabilitadores i lúdiques).
És, per tant, un recurs per a la prevenció de situacions de risc social.
Activitats formatives
Què oferixen?






Activitats formatives i culturals: eixides i visites a diferents institucions i
centres, socials i culturals.
Intervenció educativa: suport i seguiment escolar.
Intervenció social: orientació psicològica, i formació sociològica relacional.
Activitats esportives, lúdiques, recreatives, excursions, campaments, etc.
Formació prelaboral: a través de tallers d'iniciació professional, en els
centres de dia d'inserció sociolaboral.

Tipologia
Quins tipus de centres de dia de menors existixen?
Les activitats pròpies d'estos centres, són de suport psicosocial, educatiu,
seguiment escolar i activitats extraescolars.
Les activitats d'estos centres van dirigides a l'adquisició d'habilitats dels seus
usuaris i a totes aquelles prestacions que ajuden a la integració social i laboral.
On es pot obtindre més informació?
 En les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats…) que gestionen
Centres de Dia de Menors).
 En les entitats sense fi de lucre que gestionen Centres de Dia de Menors.
 En les direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social.
Centres d'estimulació precoç:
L'estimulació precoç és un conjunt d'accions de prevenció terciària, dirigides a
millorar les capacitats d'un xiquet de bolquers, lactant o xiquet a qui li la
detectat un problema de desenrotllament (físic, psíquic o sensorial).
En l'actualitat hi ha xarxes d'estimulació precoç dels xiquets de caràcter públic,
en els que s'atén de forma gratuïta als xiquets amb estes dificultats. Estes
xarxes depenen de les comunitats autònomes.
La filosofia de l'estimulació precoç és la d'intervindre sobre el problema i
necessitats del xiquet de la manera més ràpida possible i es basa en la
coparticipació de la família en el procés de rehabilitació i millora de les
capacitats del xiquet.
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(4) DONA
Centres d'informació per a la dona (centres Infodona):
Què són els centres Infodona?
“Infodona és una xarxa de centres de la Conselleria de Benestar Social,
l'objectiu de la qual és prestar servicis d'assessorament a dones, grups de
dones i altres entitats, per a facilitar-los així la seua participació, en igualtat
d'oportunitats i condicions, en tots els àmbits que donen contingut a la societat
valenciana
actual.”
Actualment compten amb 35 Centres Infodona, ubicats en les tres capitals de
província i en distints municipis que comprenen tot el territori de la Comunitat
Valenciana.
L'horari d'atenció dels Centres és pels matins de 9.00 a 14.00 i una vesprada a
la setmana de 16.30 a 18.00
Servicis que presten

ASSESSORAMENT A DONES






Orientació sociolaboral: Tècniques per a la búsqueda d'ocupació.
Orientació professional i formativa.
Orientació per a la creació d'empreses.
Informació sobre recursos i servicis per a dones.
Informació sobre tot tipus de normativa que afavorisca la igualtat
d'oportunitats entre dones i hòmens.

ASSESSORAMENT A GRUP DE DONES





Disseny d'accions per a fomentar l'associacionisme femení.
Orientació per a la constitució d'associacions de dones.
Difusió d'ordes i ajudes per a associacions de dones.
Campanyes de sensibilització en igualtat d'oportunitats.

ASSESSORAMENT A ENTITATS






Creació de xarxes i coordinació amb distints organismes.
Col·laboració en el disseny, programació, avaluació i implantació de Plans
d'Igualtat.
Col·laboració en el disseny i avaluació de polítiques d'igualtat d'oportunitats
i accions positives, per a consolidar la participació igualitària de dones i
hòmens en qualsevol àmbit social, polític, econòmic i cultural.
Realització de les funcions d'avaluació dels plans d'igualtat de les empreses
de la Comunitat Valenciana per part de les Agents d'Igualtat dels Centres
Infodona.
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(5) SERVICIS SOCIALS
Menjadors socials:
Definició
Establiment destinat a proporcionar alimentació a les persones que ho precisen
de forma gratuïta o per mitjà d'una aportació reduïda.
Finalitat
Atendre persones que requerixen un suport per a la nutrició bàsica.
Usuaris
Totes les persones que, trobant-se en situació de necessitat, requerisquen este
servici.
Ubicació
Integrat en nucli urbà amb fàcil accés. Preferentment units a centres Socials,
formant part de l'equipament bàsic del barri o zona.
Capacitat
Caràcter ambulatori. Podran establir-se torns de menjador quan la demanda
del servici ho aconselle.
Habitabilitat
Compliran els requisits exigits en la legislació vigent i en especial el Reglament
TecnicoSanitari dels menjadors col·lectius, arreplegat en el Reial Decret
28/7/1983 de 13 d'octubre.
Prestacions




Alimentació bàsica.
Personal
Responsable de direcció/administració. Servicis auxiliars. Assessorament i
suport tècnic de l'Equip Social de Base.

Albergs:
Són organitzacions d'assistència social, a fi d'ajudar a les persones
necessitades. Estos oferixen menjar a la gent més necessitada, així com en
alguns casos, la possibilitat de disposar d'un llit on dormir i rebre roba.
Estos albergs també poden contindre equips de psicòlegs, treballadors socials i
educadors a fi de buscar solucions a llarg termini per a integrar les persones
novament en la societat.
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Centres d'acollida per a exreclusos:
Centres especialitzats en exreclusos, enfocats a ajudar a la seua reintegració a
la societat.
També estan enfocats a intentar que la societat tinga una millor visió dels
reclusos i exreclusos.
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