DESPLEGAMENT DEL PLA LOCAL DE
DROGUES DE SABADELL EN EL MARC DEL
PLA ESTRATÈGIC D’ACCIÓ SOCIAL
Construir polítiques des de l’àmbit local
Sabadell, novembre de 2016

Característiques generals



Regidoria d’Acció Social



Regidoria de Salut



Missió: Abordar i combatre els factors



Objectiu general: Analitzar, prevenir i



causants de les desigualtats que

intervenir

condueixen les persones a l’exclusió

responsables

 4 pilars bàsics, 14 objectius estratègics i 77



objectius específics

i

77

objectius

específics



en

relació

actituds

amb

el

Organització:
 5 eixos de treball: objectius específics en
cadascun dels eixos

 7 categories de millores organitzatives, 24
estratègics

afavorir

consum de drogues

Estructura general:

objectius

per

Període d’execució: 2016-2025



Període d’execució: 2017-2020

El Pla local de drogues de Sabadell
METODOLOGIA D’ELABORACIÓ
Coneixement dels
agents clau del
territori

Elaboració
d’informes
-incloent una
aproximació al
consum de
substàncies-

Elaboració del
PLA LOCAL DE
DROGUES DE
SABADELL

Sessions de
retorn i plenàries
amb els agents
clau

Període: Abril – Novembre 2016
Aprovació prevista: Sessió plenària de Desembre 2016
1. PREVENCIÓ I EDUCACIÓ
2. PREVENCIÓ I TEMPS DE LLEURE

 Eixos de treball

3. PREVENCIÓ I COMUNITAT
4. PREVENCIÓ I TRACTAMENT
5. INVESTIGACIÓ I CONEIXEMENT

El Pla Estratègic d’Acció Social: De la diagnosi a l’acció

Una situació excepcional
de partida

Com aconseguirem complir
amb la missió?

Fer un salt endavant en la reducció de les desigualtats

Metodologia

Participació

Evidència

Impacte
Social

Xifres

56

Associacions i fundacions del Tercer Sector, cooperatives,
associacions de veïns, associacions de serveis a persones amb
discapacitats, representants de residències, associacions d’esports
i de mares i pares, esglésies i parròquies, centres residencials i
centres d’educació especial i plataformes ciutadanes

150

Principalment d’Acció Social però també de Drets Civils i
Ciutadania, Promoció Econòmica, Salut, Participació i Atenció
ciutadana, Educació, Urbanisme, Habitatge, Sostenibilitat i Gestió
d’ecosistemes, Innovació i Coneixement i de Cultura

12

2 del grup motor, 2 comissions polítiques, 2 comissions de
govern, 3 jornades amb professionals de l’Ajuntament, 3 jornades
amb entitats socials

VALORACIÓ MITJANA DE JORNADES

8,1 sobre 10

Valoració de la satisfacció de 5 de les jornades realitzades: 3 amb
entitats socials i 2 amb professionals de l’Ajuntament

VALORACIÓ MITJANA DE LES PONÈNCIES

8,2 sobre 10

Valoració de 2 ponències de la Sra. Cristina Sánchez, 1 del Sr.
Jordi Tolrà i 1 del Sr. Miquel de Paladella

VALORACIÓ MITJANA DE LES DINÀMIQUES
I DELS TALLERS PARTICIPATIUS

8,2 sobre 10

Valoració de la satisfacció de 4 de les jornades realitzades: 3 amb
entitats socials i 1 amb professionals de l’Ajuntament

VALORACIÓ MITJANA DE L’ORGANITZACIÓ
I DELS ASPECTES LOGÍSTICS

8,3 sobre 10

Valoració de la satisfacció de 4 de les jornades realitzades: 3 amb
entitats socials i 1 amb professionals de l’Ajuntament

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PLA
ESTRATÈGIC D’ACCIÓ SOCIAL (PEAS)

8,5 sobre 10

Valoració realitzada a la darrera Jornada amb entitats socials (de
2 de juliol de 2016)

AGENTS SOCIALS PARTICIPANTS

PROFESSIONALS DE L’AJUNTAMENT

REUNIONS DE TREBALL

Procés i situació actual
 Procés d’elaboració (Diagnosi i Planificació): Novembre 2015 – Juliol de 2016
 Aprovació: Sessió plenària del 29 de setembre 2016

El Pla local de drogues de Sabadell en el marc del Pla Estratègic d’Acció
Social

PILARS BÀSICS
I. MILLORAR LA
RESPOSTA A
L’EMERGÈNCIA
SOCIAL I COBERTURA
DE LES NECESSITATS
BÀSIQUES
1.4.7 Millorar
l’abordatge de
l’afrontament
emocional en les
situacions
d’emergència social

(OBJECTIU ESPECÍFIC)

II. APODERAR LA
CIUTADANIA I
MILLORAR LA
INSERCIÓ SOCIAL I
LABORAL DE
PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ
2.3 Afavorir la inserció
laboral
de la població en
risc
d’exclusió i/o amb
necessitats
específiques

(OBJECTIU ESTRATÈGIC)

III. MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA DE
LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA
3.4 Millorar les
condicions
del medi familiar
(econòmiques,
d’apoderament,
vincles amb la
comunitat i
capacitats
parentals), i generar
referents positius
(OBJECTIU ESTRATÈGIC)

IV. FOMENTAR
L’AUTONOMIA
PERSONAL I
PROMOCIÓ DE LA
SALUT DE PERSONES
EN RISC D’EXCLUSIÓ

4.3.1 Prevenir i
atendre els trastorns
mentals i les
addicions de
persones en
risc d’exclusió
(OBJECTIU ESPECÍFIC)

Recursos estratègics d’intervenció
Equips de Serveis Socials Bàsics Territorials
FUNCIONS ESPECÍFIQUES VERS LES DROGUES

1.Detecció i suport al tractament
2.Detectar i valorar usuaris amb problemes de consum de drogues
3.Orientar i assessorar sobre mecanismes i recursos per estimular la iniciació del tractament
4.Establir plans de millora per a cada usuari
5.Derivar als serveis especialitzats
6.Donar atenció global i suport social als afectats i a les seves famílies (considerant les situacions de
maltractament als fills, a la parella, etc.)
7.Contactar amb les persones afectades i/o la seva família mitjançant la Xarxa de serveis socials d’atenció
pública mentre no sigui possible fer-ne la derivació, i fer una tasca de motivació per a tractament i/o
d’assessorament sobre la reducció de danys
8.Fer el seguiment (i la coordinació) de les actuacions dels diferents serveis que intervenen en cada situació
atesa

Entitats socials
 Actua Vallès
Treballa per donar resposta a les necessitats derivades del VIH i de l'exclusió social

 ÊTHOS, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències
Treballa per a la prevenció i rehabilitació integral de les addiccions (amb substància o sense substància)

Desplegament, avaluació i seguiment
CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL
• Òrgan que conformaran les entitats socials de Sabadell (Previsió d’inici
d’activitats: 1r trimestre 2017)
• Funció: Anàlisi de l’estat d’execució del PEAS i de la realitat social de
Sabadell

COMISSIÓ POLÍTICA
• Òrgan en el que participaran les regidories implicades en el desplegament
del Pla local de drogues de Sabadell
• Funció: Establiment de les línies estratègiques i validació del pla de treball
anual elaborat pel grup motor

GRUP MOTOR
• Òrgan que estarà format per professionals dels serveis i recursos en l’àmbit
del consum de drogues, i de representants de les entitats
• Funció: Disseny del pla de treball anual i presentació a la comissió política
per la seva aprovació

