Servei de Suport, Plans de Prevenció i Intervenció Comunitària. Secció de Suport Tècnic als SSCB

1) Dóna suport als municipis de Mallorca en l'execució de les
polítiques de promoció, prevenció, i
desenvolupament
de
programes.

Definició

2) Com a recurs per impulsar el desplegament i l’avaluació dels
programes de prevenció, l'instrument bàsic és l'elaboració, execució i
coordinació dels respectius plans locals tant de caràcter general
com específic. En són exemples:
1- Plans municipals dels SSSS
2- Plans d’ntervenció comunitària.
3- Plans d’infància i adolescència. PLIA.
4- Hàbits Saludables i Prevenció d’abús de drogues.
5- Altres..
En aquest sentit, les intervencions fonamentals per donar aquest
suport són:
• Col·laborar, preparar i elaborar Plans Marc de Prevenció
Comunitària i altres documents adients que, amb caràcter general o
sectorial, es puguin treballar als SSCB.
• Participar en el seguiment i avaluació dels plans de prevenció:
. Col·laborar en la coordinació de recursos al municipis que
participin dels diferents plans locals.
• Promoció de la participació en xarxes de treball.
• Col·laborar en la coordinació els diferents plans municipals.
. Elaborar els informes de seguiment i justificació pertinents tant dels
programes com dels convenis dels que depenguin.

Població destinatària

- Serveis Socials Comunitaris Bàsics ( SSCB) de Mallorca

Condicions materials Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS.
de l’establiment on s’ha
de prestar
Ràtios
i
professionals

perfils

Professionals dels perfils de les UTS dels SSCB i altres perfils
complementaris.

Estàndards de qualitat - Llei 4/2009 de Serveis Socials municipals , de les Illes Balears. Art.4,

92 i 95.
Tipus
de
servei - especialitzat
(comunitari
bàsic,
comunitari específic o
servei especialitzat)
Tipus de prestació - complementària
(bàsica
o
complementària)
Accés i llista d’espera

No. A demanda dels SSCB segons desplegament d’accions
impulsades per l’IMAS des de l’àrea de Suport Territorial

Entitat responsable de IMAS
l’accés
Entitat proveïdora
Garantia
prestació
Copagament

de

IMAS
la SI
Algunes accions
interinstitucional.

són

finannades

mitjannant

conveni

de

col·laboració

