LÍNIA ESTRATÈGICA 12. BENESTAR SOCIAL

Programa d’Actuació

12.1

Ajuda a les persones amb recursos limitats

Acció

12.1.1

Creació d'un banc de temps.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar la integració social i l’ajuda a persones amb recursos limitats.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Posar en marxa un projecte de creació d’un Banc de Temps, basat en l’autoorganització de les persones per a
l’ajuda mútua, que possibilite de forma pràctica un intercanvi real de serveis donant a conéixer les ofertes que fa
cada usuari.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Recollir informació sobre Bancs de Temps que s’han creat en altres llocs (p.ex. Banc del Temps per
Russafa creat per la Plataforma per Russafa).



Organitzar un Banc de Temps amb la col·laboració de voluntaris/àries.



Realitzar accions de difusió per a donar a conéixer el Banc de Temps.

Programa d’Actuació

12.1

Ajuda a les persones amb recursos limitats

Acció

12.1.2

Organitzar bancs de llibres a les escoles

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir la despesa de les famílies en llibres de text.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Establir un mecanisme de compra centralitzada i posterior reutilització de llibres de text a les escoles d’Alginet.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Presentar el projecte de formació de Banc de Llibres al Consell Escolar de manera que els col·legis que
ho vulguen s’hi adherisquen.



Recollir informació sobre iniciatives semblants implantades en altres municipis i adaptar-les a la realitat
del centres escolars d’Alginet.



Implantar el Banc de Llibres en aquells centres educatius adherits.

Programa d’Actuació

12.1

Ajuda a les persones amb recursos limitats

Acció

12.1.3

Facilitar l’accés a l’habitatge

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Facilitar l’accés a l’habitatge de persones amb recursos limitats.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Establir un mecanisme d’ajuda a l’accés a l’habitatge a persones amb recursos limitats.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Signar acords amb entitats bancàries posseïdores de pisos desocupats i propietaris privats de manera
que l'ajuntament paga un percentatge del lloguer (rentes baixes) a les persones o famílies que
compleixen uns requisits d’exclusió social i regula les condicions de lloguer per a garantir els drets tants
dels propietaris dels pisos com dels inquilins.

Programa d’Actuació

12.1

Ajuda a les persones amb recursos limitats

Acció

12.1.4

Foment dels serveis socials mancomunats

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Ampliar l’abast dels serveis socials municipals.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Mancomunar els serveis socials comuns a distints municipis de la Ribera Alta per tal de reduir-ne costos i arribar a
més usuaris.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Arribar a un acord entre les regidories que tenen competència en benestar social dels distints municipis
de la Ribera Alta per a estudiar les necessitats en benestar social que es poden cobrir de forma
mancomunada.



Acordar amb la Mancomunitat de la Ribera Alta la prestació dels serveis finançats pels municipis que s’hi
vulguen adherir. La Mancomunitat de la Ribera Alta presta en l’actualitat els següents serveis socials:
Servei Social General i Ajuda a Domicili, Atenció a famílies amb menors en risc (SEAFI), Unitat de
Prevenció de Conductes Adictives (UPCCA), Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència
Social (AMICS), Atenció a persones en situació de dependencia.

Programa d’Actuació

12.2

Atenció a la dependència

Acció

12.2.1

Millorar els serveis d’atenció a la dependència.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Facilitar l’accés a professionals dels serveis a la comunitat a les persones dependents i als seus familiars.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Alginet disposa d’un recurs com és l’edifici construït per a ser centre de dia (que passarà a ser un centre integral
de majors), que està pensat per a oferir serveis a la comunitat. Des de la Regidoria de joventut i ocupació a través
de l’oficina d’ADL es vol formar una cooperativa amb persones qualificades per a estos treballs que ara treballen
en negre. Esta cooperativa pot servir per a cobrir la demanda de serveis d’atenció a la dependència que hi ha a
Alginet.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Crear un servei d'intermediació entre la cooperativa de serveis a la comunitat que es vol formar des de
l'oficina d'AEDL i els demandants d'estos serveis.



Coordinar-se amb Càritas i Benestar social per a la contractació de persones en risc d'exclusió social
com a treballadors de la cooperativa de serveis a la comunitat.

