Servei de prevenció comunitària i suport territorial
línia: informació, suport i formació als sscb
Procediment : informació, suport i formació als sscb
SECCIÓ DE SUPORT
TÈCNIC DELS SSCB.
SST

DIRECCIÓ I
CAP SERVEI

Tècnics referents per
municipis, sscb i
comarques.

Impuls a ccions de
suport als sscb

1

SSCB,
AJUNTAMENTS
MANCOMUNITATS

SECCIÓ JURIDICAECONÒMICA DE
SUPORT
TERRITORIAL.SJES
T

SECCIÓ D’EQUIPS
ESPECIALITZATS DE
SUPORT TERRITORIAL.

SEEST

Recollida
d’informació de les
necessitats de suport
i formatives dels
SSCB

Demanda de col.laboració

Suport en la interlocució amb
sscb.

Suport per temes
juridico- econòmics

Enregistra a base
de dades les
Actuacions.

2 Història social integrada (hsi)
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manual

Disseny de nous mòduls amb dept informatica
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Enviament massiu
informació interès per
mail
Preparació informes
econòmics I juridics
Elaboració de fitxes
informatives/
monogràfiques
Respostes de
demandes uts
municipals

Espais comarcals i
comissions de
participació.

Implantació a nivell municipal d'accions pròpies del
spcist

Suport als/les
tècnics/ques referents

Elaboració i organització de les accions del pla de
formació dels SSCB

Avaluació i propostes de
millora

avaluació de la
Satisfacció dels
municipis.

SST: Secció de suport tècnic als serveis socials comunitaris.
SSCB: Serveis socials comunitàris bàsics.
SJEST: Secció jur´idica-econòmica de suport territorial.
SEEST: Secció d'equips especialitzats de suport territorial.
Explicació:
Des deL SPCIST es dona suport tècnic i professional als SSCB, facilitant informació, col·laboració
i assessorament als municipis de Mallorca. Hi ha una implicació de tot el servei.
La gestió del suport tècnic es du a terme des de diferents procediments:
a) Revisió, selecció i enviament d'informació publicada al Boe i Boib considerada d'interés per als
SSCB. Aquesta informació arriba als SSCB en format de fitxa. La informació es pot destinar també
a un municipi concret.
b) Recerca de temes específics, de caire preventiu d'intervenció social que milloren i actualitzen els
coneixements dels professionals dels SSCB.
c) Elaboració i difussió de fitxes monogràfiques i d'interés per als SSCB.
d) Respostes d'orientació i assessorament a consultes i dubtes plantejades pels tècnics municipals
sobre prestacions i serveis inclosos a la cartera bàsica de serveis de l'IMAS.
e) Implantació a nivell municipal de les diferents accions del SST en col·laboració amb els SSCB.
f) Elaboració del Pla de Formació dirigit als SSCB.
g) Donar suport, assessorament, formació i atendre les demandes dels SSCB dels municipis de
Mallorca en relació a l'aplicació de l'HSI.

