RELACIONS DE LES PRINCIPALS COMISSIONS, COMITÈS I GRUPS DE TREBALL ON PARTICIPA EL CSSV

1,- Comissió Social


La Comissió Social dona resposta a les necessitats d'una part dels associats del CSC amb activitats d'atenció a la dependència. Els seus membres són els responsables
d'atenció social dels proveïdors amb serveis d'atenció a la dependència associats al CSC. La Comissió es reuneix cada dos mesos de forma conjunta amb la Comissió de
Gestió Social del CSC.
2,- Subcomissió de Treball Social Sociosanitària


Aquest grup de treball dona suport a aquells professionals que presten atenció social des dels centres sociosanitaris. Té l'objectiu de potenciar el coneixement i participació
dels diferents centres, alhora que busca crear un marc de formació, debat i reflexió de temes que es creguin valuosos pels participants.
3,- Grup de treball social de l’Alt Penedès



Fomenta el suport i les relacions professionals entre tots/es els/les treballadors/es socials de l’administració, d’entitats, serveis i associacions de l’Alt Penedès.
Els seus objectius específics són:
•
Constituir un espai de trobada professional i Incrementar el treball en xarxa com a grup de treball social de l’Alt Penedès
•
Tractar temes concrets d’interès per a la professió
•
Facilitar el coneixement de nous recursos, serveis i prestacions
•
Organitzar formació de diferents temes d’interès
•
Oferir la reunió als alumnes de treball social en pràctiques com un espai més de docència
4,- Comissió per al benestar de la gent gran de l’Alt Penedès


La Direcció de l’ Àrea Social del CSSV participa en la Comissió per al benestar de la gent gran de l’Alt Penedès,
Penedès per fomentar l’envelliment actiu amb la planificació de diferents activitats d’oci.
 Les Entitats que hi participen van des d’associacions veïnals a altres entitats no lucratives.
5,- Coordinació presencial amb els serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

comissió creada per l’Ajuntament de Vilafranca del

 L’objectiu és la coordinació amb els serveis socials bàsics per oferir-li a l’usuari, un cop se li dona l’alta, el recurs més adient i vetllar per la seva continuïtat assistencial.
6,- Reunions amb el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT)



En la comarca de l’Alt Penedès es disposa d’un banc d’ajudes tècniques que presta el seu servei gràcies a les donacions que realitzem les diferents entitats del territori.
El seu objectiu és el de facilitar l’accés a aquells ajuts tècnics (caminadors, alçadors, cadires de rodes i altres) que serveixen per millorar la qualitat de vida de persones
amb dependència.
7,- Reunions amb el referent comunitari de la dependència Alt Penedès-Garraf i amb el Consorci sanitari del Garraf


L’objectiu és que quan un usuari es troba ingressat en la tipologia d’ingrés de la llarga estada i és beneficiari de la llei de la dependència, cal realitzar el corresponent acord o
modificació del seu Programa Individual d’Atenció (PIA).
8,- Participació en el Projecte pilot del Model col.laboratiu entre els serveis sanitaris i socials de l’Alt Penedès vers el Pacient Crònic Complex (PCC)




El Pla interdepartamental d’Interacció de Serveis socials i sanitaris (PIAISS) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, porta a terme nou models
col·laboratius arreu de Catalunya. ( Alt Penedès, Gironès, la Garrotxa, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Tona i Vilanova i la Geltrú)
Aquests diferents projectes, pretenen millorar la continuïtat i la integració assistencial de les persones amb necessitats sanitàries i socials, com potenciar un model d’atenció
centrat en les persones i aprofundir en la interacció entre els agents implicats.
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9,- Comissió de seguiment del protocol de prevenció i actuació davant els maltractes a la gent gran de l’Alt Penedès


L’objectiu és revisar l'actuació de totes les institucions i administracions per trobar una manera coordinada de treballar que permeti fer front amb la màxima eficàcia a aquesta
problemàtica de maltractament a les persones grans.
 Els seus objectius generals són:
A) Crear un marc de referència que possibiliti la coordinació entre les administracions locals i comarcals i entre els diferents serveis especialitzats i professionals per a
poder actuar amb la màxima eficàcia i eficiència, així com millorar l’abordatge d’aquestes situacions.
B) Fer visible el fenomen dels maltractaments vers les persones grans tant a nivell dels professionals implicats com de la societat en general i a les persones grans en
particular.
10,- Coordinació amb el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès


Per tal de poder portar a terme una millor coordinació, informació i atenció als usuaris i reforçar la coordinació institucional, el departament de treball social del centre
sociosanitari es reuneix trimestralment amb el departament de treball social de l’hospital comarcal.
 Objectius:
•
Elaboració conjunta de protocols de derivació
•
Millorar la informació que arriba a Admissions relacionada amb els pacients derivats de l’hospital al sociosanitari
•
Treballar conjuntament amb el Comitè d’ Ètica Assistencial d’ambdues entitats i realitzar jornades conjuntes com pot ser: PDA, etc.
11,- Gestió de Voluntaris de la Creu Roja



Des de l’any 2012, el Consorci sociosanitari disposa d’un conveni de col·laboració amb Creu Roja per poder facilitar un servei de voluntariat als usuaris.
Els objectius dels voluntaris en el consorci sociosanitari són els següents:
•

Contribuir a la millora de l’atenció centrada a la persona i a la seva atenció integral potenciant les seves relacions socials i activitats lúdiques.

•
•
•
•

Evitar l’aïllament de la persona que està ingressada , mantenint el contacte amb la comunitat.
Establir vincles i relacions amb la comunitat
Potenciar la capacitat de comunicació i relació de la persona, amb altres persones al marge de la pròpia institució i relacions familiars.
Aconseguir la màxima qualitat de relació principalment per aquelles persones que presenten situacions de carència afectiva i/o manca de família, oferint resposta a les
seves necessitats emocionals i socials.
•
Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en la detecció de riscos socials
12,- Taula per la Salut Mental a l’Alt Penedès



La Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès és un espai que propicia el treball amb tots els agents del territori de forma transversal, fent una detecció immediata dels canvis
existents i focalitzant una actuació concreta i eficaç. Per poder dur-ho a terme els propis agents decideixen quins són els objectius a treballar i la metodologia emprada.
Objectius generals:
•
Aconseguir la implicació i participació de tots els agents comarcals.
•
Vetllar per l’articulació d’espais de treball a nivell comarcal.
•
Promoure activitats i línies d’intervenció específiques adreçades a la prevenció dels trastorns mentals.
•
Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal, coordinant tots els agents implicats en salut mental del territori.
Vilafranca del Penedès, 02 de febrer de 2016

