Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.2: Igualtat d’oportunitats
Programa 7.2.1: Atenció a la gent gran

Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.2: Igualtat d’oportunitats
Programa 7.2.2: Treball preventiu en gent gran

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Treball de camp en els barris.
Descripció de l’actuació:
Elaboració d’un treball de camp dels majors de 75 anys que viuen sols.
Objectius:
Conèixer les situacions de necessitat i possible risc social per portar a terme una millor
planificació dels serveis.
Beneficiaris:
Veïns i veïnes majors de 75 anys que viuen al barri.
Dotació econòmica prevista:
12.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
6.000’00 "
6.000’00 "
Calendari de desplegament:
2012
Organisme o àrea responsable:
Area de Benestar Social i Ciutadania.
Indicadors de realització:
Mesures per a conèixer la situació de les persones més grans de 75 anys, mesures
per a reduir les situacions de necessitat social i risc social, modificacions en la
planificació dels serveis.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre de persones més grans de 75 anys entrevistades, nombre de persones més
grans de 75 anys que presenten situacions de necessitat social, nombre d’actuacions
envers les persones detectades amb situacions de necessitat.

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local social de la Sauleda i Local Social del C/Ample.
Descripció de l’actuació:
Tallers de salut adreçats a gent gran.
Tallers de memòria
Tallers de preparació a la jubilació
Servei a domicili de la biblioteca
Objectius:
Potenciar l’atenció bio-psico-social a la gent gran amb l’objectiu de millorar la seva
qualitat de vida.
Beneficiaris:
Veïnes i veïns majors de 60 anys.
Dotació econòmica prevista:
41.600’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
10.400’00 "
10.400’00 "
2012
10.400’00 "
10.400’00 "
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Area de Benestar Social i Ciutadania, Biblioteca.
Indicadors de realització:
Accions, programes, xerrades i tallers proposats.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre de persones de més de 60 anys que participen a les activitats realitzades,
grau de satisfacció amb les activitats proposades, capacitat de proposta de noves
activitats per part de la població a qui van dirigides.

