Cap a un model de Serveis
Socials ?
29 de març 2017

Població GARROTXA
Olot 34.000 habitants
3 pobles de + 2.000 habitants
5 pobles de + 1.000 habitants
4 pobles de + 500 habitants
8 pobles de – 500 habitants
TOTAL POBLACIÓ
55.999
60,7 % Olot

Abans de 1997

– Serveis socials Ajuntament d’Olot ( + 20.000 habitants )
– Serveis socials Consell Comarcal de la Garrotxa

• Increment de les
expectatives dels ciutadans.
• Recessió econòmica “Crisis de
l’Estat del Benestar“.
Reducció de pressupostos.
• Iniquitat en els programes i
serveis que rebia el ciutadà
d’Olot i el de la comarca.
• Insuficient visió global del
territori.
• Duplicitats

• Organització eficaç, eficient.
• Corresponsabilitzar a tots els
ajuntaments de la comarca.
• No duplicar.
• Ser referent en el teixit social de
la comarca.
• Planificar globalment per donar
millors respostes.
• Organització àgil.
• Equilibri territorial de recursos.

1997- 2017

CONTEXT
30.144

( una part )

Índex d’envelliment
Garrotxa 133,6 %
Catalunya 116,9 %
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MÉS 65 ANYS

Índex de sobreenvelliment
( + 85 anys )
Garrotxa 20,8 %
Catalunya 16 %

Pensions mitjanes de jubilació

PERSONES SOLES
19,4 % de les persones
de + de 65 anys

Catalunya
Garrotxa

1.010,24 €
916,55 €

Pensions de viudetat
Catalunya
Garrotxa

679,47 €
577,02 €

MODEL
La persona ha de ser
l'Eix CENTRAL
a partir del que s’articulin tots els
serveis i les seves organitzacions

PER TANT, SERAN ELS SERVEIS
QUE S’HAURAN d’adaptar A
LES NECESSITATS DE LES
PERSONES. NO AL REVÉS.

INTEGRACIÓ DE SISTEMES

PER ATENDRE L’ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA
SISTEMA DE SALUT

1.- INTEGRACIÓ DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT I SOCIAL
- Convenis de col·laboració ( des de 1996 ).
2.- INSTRUMENTS CONJUNTS DE PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I DERIVACIÓ
- Comissió única d’adjudicació de recursos persones grans.
- Comissió de discapacitats i malalts mentals.
- Adjudicació recursos.
- Comissions de maltractaments infantil, MGF i matrimonis forçats.
- ……………
3.- ADAPTACIÓ DE RECURSOS
- Altes hospitalàries no planificades.
- PADES.
- SAD especialitzat.
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Òrgan de governança
– Garrotxa

• Millora de la integració dels SBAS i la primària de salut
• Integració social, salut i salut mental
• Salut Mental d’Adults
• Salut Mental infantil i juvenil ( + educació )
• Integració de l’atenció domiciliària

• Integració dels sistemes d’informació

REDEFINICIÓ DE L’ESTRUCTURA INTERNA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
• Definició 2015
• Implantació 2016

Aquesta organització
permet articular-se millor
amb altres sistemes, però
també en l’especialització
del propi sistema

Infància i
família

Atenció a la
dependència

Promoció
social

Millora la conceptualització
de les necessitats i per tant
de les respostes que es pot
donar

