TAULA 7: ACTUACIONS CONTRA FACTORS INTENSIFICADORS DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Ser dona

Tenir un nivell

Ser infant, jove

Provenir d’una

Residir en un

Tenir una

d’ingressos o

o gran

minoria ètnica o

barri degradat

discapacitat o

d’un país

/ municipi

una malaltia

empobrit

rural

instrucció baix
Igualtat

*Eixos i mesures

*Minuts Menuts

*Grup de dones (PII

previstes al Pla

*PAEC

Can Vidalet)

d’Igualtat de Gènere
(7 LE)
* Pla d’Igualtat
intern

Cultura

*Programa

de

infantil

“Esplugues

teatre

entra en escena”
*PAEC

Equipaments
Esports

i

*Beques i

*Programes dins

*Beques i subvencions

subvencions a

l’horari lectiu (natació

a entitats amb

entitats amb

escolar i PAEC)

programes d’acollida

programes d’inclusió

*Jocs esportius

de nouvinguts

de dones

escolars
*Casals esportius i de
nadal
*Beques i subvencions
(esport escolar)

Cooperació al

*PAEC

*Programa “Esplugues

Desenv.

Cooperació”
*Fons català de Coop.
al desenvolupament
*Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació

Nova

*PAEC

*Recursos adreçats a

Ciutadania

*Suport a entitats de

immigrants (informes

lleure

d’arrelament, circuits

*Casals d’estiu

d’acollida, derivacions,
cursos formatius,
tallers temàtics,...)
*Consell Municipal de
Nova Ciutadania

Educació

* Escola d’Adults

*PAEC

Eugeni d’Ors

*Xarxa

* Escola de Català per

educatius

* Escola de Català per

Adults

* Accions e prevenció

Adults

de

* Escola d’Adults
de

risc

centres

(escoles

bressol,

infantil

i

primària, secundària)
*

Escola

d’adults

(derivacions PQPI)
*Consell

Escolar

Municipal

Pla Educatiu de

*LE3 A2: formació en

*LE3

Ciutat

TiC per reduir escletxa

intergeneracionals ús e

digital

les

A3:
TIC

projectes

entre

gent

gran, joves i infants

Eugeni d’Ors

*LE4 A2: Escola oberta
*LE4

A3:

ajuts

subvencions
facilitar

i
per

l’accés

d’infants i joves en risc
d’exclusió a les entitats

Joventut

*Ciutat on emanciparse (accions
informatives i
formatives)
*Ciutat on implicar-se
(eines 2.0, òrgans de
participació juvenil,
audiències públiques,
promociño
associacionisme)
*Ciutat on gaudir (oci
juvenil)
*PAEC

Serveis Socials

*Programa de

*Programa de primera

*Programa de primera

*Programa de primera

*Programa de

*Programa de

Bàsics

primera acollida

acollida

acollida

acollida

primera acollida

primera acollida

*Programa de

*Programa de

*Programa de

*Programa de

*Programa de

*Programa de

tractament

tractament

tractament

tractament

tractament

tractament

*Programa d’atenció

*Programa d’atenció a

*Programa d’atenció a

*Programa d’atenció a

*Programa

a les urgències

les urgències

les urgències

les urgències

a les urgències

d’atenció

*Programa
d’atenció a les
urgències

Salut Pública

*Tractament precoç

*Promoició i

sobrepès i obesitat

prevenció de la

infantil

salut: Campanyes

*Campanya escolar “Jo

de sensibilització

esmorzo bé”

(alzheimer, càncer,

*Promoció i educació

sida, salut mental

per la salut a l’escola
*PAEC

Infància

i

*Pla x la Infància i
Adolescència: accions i

Adolescència

programes de
promoció, provisió,
prevenció i protecció
dels drets de la infància
*PAEC

Atenció
persones

a

les

*Programes i
accions del Pla

amb

d’Atenció a les

discapacitat

persones amb
discapacitat:
facilitar recursos,
accions de
sensibilització i
suport a entitats

Atenció social a

*Suport a les entitats

*SAD

la gent gran

que gestionen el Banc

complemenaris

d’Aliments

(teleassistència,

i

serveis

bugaderia,

àpat

a

domicili,

menjador

social,

transport

adaptat,...)
*Programa

d’animació

sociocultural per a la
gent gran
*Consell

de

la

Gent

Gran

Promoció

*Assessorament a

Econòmica

persones

*PAEC

emprenedores (amb
estudis bàsics) per
posar en marxa idees
de negoci

Ocupació

*Informació iorientació
profesisonal
*Borsa de treball
*Plans d’Ocupació
*Tallers d’Ocupació

Policia Local

*Agent Tutor
*Programa alternatiu a
les

sancions

(menors

de 25 anys)
*Programa

de

commutació

de

sancions
administratives
(activitats

educatives

en el cas de menors)

*PAEC

Territori

i

*Mesures per facilitar

*Mesures

Sostenibilitat

la inclusió en termes de

facilitar la inclusió

mobilitat

en

Medi Ambient

*PAEC

termes

mobilitat

Oficina

Local

d’Habitatge

*Registre de
sol·licitants d’HPO
*Getsió de promocions
d’HPO

Pla

de

Millora

de Can Vidalet

*Línia

d’acció

social

*Línia

d’acció

social

*Accions i programes

camins

de la les tres línies de

(Can Vidalet): treball

(Can Vidalet):

als

escolars, patis oberts,

treball:

projecte

territorial,

intergeneracional,

promoció econòmica i

projecte “Jo també sóc

d’acció social

barris

d’ocupació)

(plans

del barri”

urbanode

per
de

