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1- OBJECTIU DE LA JORNADA

La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es
regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
destaca els serveis d'atenció primària com la porta d'entrada a tot el sistema
d'atenció social.
Un dels objectius del nou Model Social Bàsic és apropar el sistema a les
persones, normalitzar-lo, consolidar-lo i garantir a tots els ciutadans i
ciutadanes el dret a l'atenció de les seues necessitats i problemàtiques, a
prevenir-les, a la promoció de l'autonomia personal i familiar, a la inclusió i a la
dinamització comunitària i social.
Ens trobem amb un sistema d'atenció social que no és conegut per la
ciutadania en general; per eixe motiu esta jornada de portes obertes té com a
objectiu difondre i visibilitzar els serveis socials d'atenció primària, les funcions
de l'equip d'atenció social bàsica, la forma d'accedir en general, difondre la
feina que es fa i els programes què s'oferixen des del municipi, a més de

transmetre la idea d’un nou model de serveis socials, en el qual transformar el
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
Els serveis socials tenen com a repte avançar en el procés de convergència
cap a un model de serveis socials que integre la lògica del dret subjectiu i forme
part del model general de serveis essencials per a la comunitat, tinguen un
caràcter preventiu i es desenvolupen des de la proximitat, eliminant el seu
caràcter residual i convertint-los en universals.
2- DATA

La Jornada de portes obertes tindrà lloc als ajuntaments el proper 20 de febrer
de 2019.

3- INVITACIONS

A la jornada caldria convidar a persones de l’administració, ciutadania i de tots
els sectors que treballen al municipi. Es pretén donar peu des d’una
perspectiva activa a la participació de totes les parts que interactuen als serveis
socials i al dia a dia, subjectes actius en un espai de diàleg entre iguals
(persones usuàries, regidors/es, col·legis, instituts, centres de salut, ONGs,
entitats veïnals, associacions culturals, serveis residencials, etc).

4- PROPOSTA D´ACTIVITATS

A continuació es descriuen a manera de proposta algunes de les actuacions
que podrien desenvolupar-se durant la jornada de portes obertes, es tractaria
de realitzar accions en els centres socials homogeneïtzant, en la mesura que
siga possible, les campanyes en tots els municipis i que la gent poguera
participar de les activitats que se’ls oferisquen.

Dia de la Jornada:
10:00 h - Presentació de l’acte per l’alcaldia/regidoria i coordinació de
Serveis Socials.
Es poden incloure temes com: els objectius de la campanya, el nou model de
serveis socials, l´increment de personal, de programes, etc.

10:30 h - Espai de difusió de la campanya «La quarta pota»
Potser vídeo, exposició de cartells, fullets, merchandising, etc.

11:00 h - Presentació de l’equip municipal de Serveis Socials.
Visibilitzar els serveis socials com a quarta pota del Sistema de Benestar.
Aquest espai pot donar a conèixer a la ciutadania totes aquelles activitats que
realitzen per a posar en valor el treball dels professionals dins dels 5 programes
bàsics de serveis socials del Pla Concertat com la tramitació d’ajudes, els
programes desenvolupats, centres, guia de recursos, presentació de nous
projectes i programes més innovadors, col·laboracions entre ONGs locals,
treball en l’àmbit escolar o educatiu, proposta de necessitats per part de la
ciutadania, comparativa situació, famílies ateses, ajudes gestionades, etc.

Altres activitats:
- Taula de participació d’agents implicats en els serveis
Amb participació d’associacions, consell benestar social,... i com a
protagonistes de les xerrades a les pròpies persones que són ateses, posar en
valor tant a les persones, subjectes actius com també les activitats que els
professionals realitzen.
- Visita guiada a les instal·lacions del Centre
- Presentació Oficines PANGEA
- Presentació Agents d’Igualtat
- ...etc

5- FEEDBACK FOTOGRÀFIC

Es proposa que una vegada finalitze la jornada s’envie un recull de les
fotografies més representatives dels actes a la Conselleria al correu electrònic
dg_serveissocials@gva.es amb la finalitat de donar-li projecció a totes les
Jornades celebrades en els municipis de la Comunitat Valenciana a través de la
web i premsa de la Conselleria.

6- MATERIAL CAMPANYA

Per part de la Conselleria se’ls proporcionarà els documents amb les imatges
de la campanya i enllaços perquè cada municipi treballe amb el material que
considere adient :
•

Cartells

•

Xapes

•

Polsera

•

Vídeo

•

Plantilla presentació power point

•

Plantilla premsa

