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DE SERVEIS



El servei d'acolliment substitutori de la llar (SSLL
Garraf) és un servei temporal que actua com a
substitució de la llar, per facilitar la plena integració
social laboral de les dones que pateixen situacions
de violència masclista i trastorn mental.

El servei ofereix un acolliment temporal a les dones
i les seves filles i fills que, per les seves
circumstàncies personals i el seu nivell
d'autonomia, poden portar a terme un procés de
recuperació de la violència viscuda en el marc del
servei. 

Així mateix, les professionals especialitzades
ofereixen suport a les dones i les seves filles i fills
per als processos de recuperació.

Un procés d’acollida i acompanyament inicial.
Intervenció individualitzada i seguiment
professional per a la reconstrucció de la seva
realitat, recuperació de les àrees danyades per
les situacions de violència viscudes (emocional,
relacional, física i social), elaboració d’un pla de
vida, abordatge terapèutic del trastorn mental;
oferir suport social en els cassos que calgui per
que puguin fer front a les necessitats derivades
de la reinserció.
Treball grupal amb les dones (Grup
d’autoestima de gènere, grup de violència de
gènere,  Tallers de convivència).

El servei d'acolliment substitutori de la llar presta
els serveis de: Acolliment, Convivència,
Allotjament, Manutenció (implica alimentació i
higiene tant de la dona com dels fills i filles que té a
càrrec), Descans i Lleure.

Aquests serveis es duen a terme mitjançant:
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DEFINICIÓ DEL SERVEI

RELACIÓ DELS SERVEIS QUE ES 
PRESTEN

Treball individual amb els fills i filles (avaluació
de l’estat en què es troben i pla d’intervenció
individual i amb la mare). 
Treball a partir de dinàmiques grupals amb els
nen/es i adolescents per grups d’edat (Grup
d’infància i emocions).
Treball amb les famílies.
Elaboració i preparació del pla de sortida de
forma conjunta amb la dona.
Treball de la derivació a altres recursos i del
vincle terapèutic amb la professional que serà
la seva referent.
Tasques de coordinació i articulació amb altres
recursos tant sociosanitaris com socials i
comunitaris.

MARC LEGAL

La llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, que
defineix la Xarxa d’atenció i recuperació
integral per a les dones en situacions de
violència masclista com el conjunt coordinat de
recursos i serveis públics de caràcter gratuït per
a l'atenció, l'assistència, la protecció, la
recuperació i la reparació de les dones que han
patit o pateixen violència masclista, en l'àmbit
territorial de Catalunya.

Decret 142/2010, d'11 d'octubre pel qual
s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011, que fixa les prestacions del Sistema
Públic de serveis socials de Catalunya.

Els reglaments que apliquen a aquests servei són:

La Direcció General de Famílies del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies té entre les
seves funcions la de programar, prestar i gestionar
les polítiques del Departament en matèria de lluita
contra la violència familiar i masclista, d'acord amb
el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.



Compromís amb les persones usuàries: estem al
servei de les persones i de les seves famílies,
amb respostes de qualitat planificades i
professionals, adequades a les seves
necessitats, amb esperit de millora contínua i
actituds positives i generadores de canvi. 
Compromís amb els i les professionals:
consolidant un equip de professionals
qualificades i motivades. Fomentant la
participació, el respecte, la claredat, la
solidaritat, el treball en equip i la comunicació a
tots els nivells, així com la capacitació de
l’equip amb plans de formació continuada.
Compromís amb l’administració: amb el
compliment dels requisits legals i reglamentaris
en tots  els serveis que oferim.
Compromís amb la societat: contribuint
activament al desenvolupament de programes i
serveis orientats a la rehabilitació i integració
social de persones amb problemàtica addictiva
i/o en risc de vulnerabilitat social.

Són compromisos generals de l’entitat amb el
servei:
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MISSIÓ

Atenció i tractament a persones en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment
derivada de les addiccions, la salut mental, la
violència masclista i el sensellarisme, per tal que
assoleixin la seva autonomia i integració social.
Sempre amb vocació de funció pública.

COMPROMISOS DE QUALITAT –
INDICADORS D’AVALUACIÓ

COM ACCEDIR AL SERVEI

Per accedir al Servei cal l'autorització d'ingrés
mitjançant una resolució del/de la titular de la
Direcció General de Famílies, amb la sol·licitud
prèvia feta per les àrees bàsiques de serveis
socials, els serveis d'informació i atenció a les
dones, els serveis d'intervenció especialitzada i
altres serveis d'acolliment de la xarxa.

L’adreça del servei és confidencial per preservar la
seguretat de les dones allotjades.

Informació del servei al telèfon de l’entitat 93 237
68 24 o al mail: asalamanca@grupatra.org

Pàgina web: www.grupatra.org

Respecte
Transparència
Professionalitat
Implicació
Compromís amb l’equitat

Tenim el compromís d’actuar amb els valors i
principis que manifestem en aquesta declaració,
davant de les persones destinatàries de la nostra
activitat, la societat i la pròpia organització:

VALORS
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COMPROMISOS ESPECÍFICS DEL SERVEI I  INDICADORS DE COMPLIMENT

COMPROMÍS DESCRIPCIÓ INDICADOR
DE COMPLIMENT

Posada en marxa  d’un  servei
residencial especialitzat.
   

Aconseguir un alt nivell
d’ocupació del servei.

Creació d’un pis per a dones
amb TM que pateixen
violències amb els fill/es a
càrrec.
  
Percentatge d’ocupació del
SSLL.

Un servei  residencial creat i
en ple funcionament.
   

85% ocupació mitjana.

Incrementar  la capacitat de
les dones amb TM
d’identificar situacions de
discriminacions  i violències i
fer-ne front.

Aconseguir   que les dones
assoleixin al màxim els
objectius plantejats de
recuperació.
 
Aconseguir que les dones
iniciïn i es vinculin a serveis
de recuperació.

Grau de   millora de les dones
en escales de   recuperació de
la violència.
   

Grau d’assoliment dels
objectius plantejats en el Pla
de tractament individual.
   
  
Grau de vinculació a serveis
de recuperació.

75% de les dones milloren la
seves puntuacions en escales
de recuperació de la  
 violència masclista.
   

65% finalitzen procés amb
70% d’objectius assolits.
   
  
 
85% de dones vinculades a la
xarxa de violència.

Que les  dones tinguin
consciència i coneixement del
TM i de la detecció de
simptomatologia i estratègies
de maneig del trastorn
mental.

Es prevenen processos de
descompensació i ingressos a
hospitals psiquiàtrics.

Bona vinculació de les dones
a la xarxa de salut mental.

Percentatge de dones
adherides a tractament
farmacològic.
   
Percentatge de reducció
d’ingressos psiquiàtrics.

90% de   dones assisteixen
regularment a les visites al
CSMA.

90% prenen regularment la
medicació.
   
  
Es redueix en un 50% els
ingressos de les dones a
urgències i hospitals
psiquiàtrics.
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COMPROMÍS DESCRIPCIÓ INDICADOR
DE COMPLIMENT

Promoure processos i
activitats d’integració social
vinculant-les a serveis
comunitaris.

Percentatge  de dones que
inicien activitats ocupacionals
i/o de lleure.

Percentatge  de dones que
inicien activitats formatives.   

Percentatgemde dones que
participen en serveis
d’inserció  laboral.

Percentatge de dones que
milloren resultats de les
Activitats de la vida diària en
l’escala de Bels.

70% inicien activitats
ocupacionals i/o de lleure.
   
 
65% inicien activitats
formatives.

50% participen en serveis 
 d’inserció  laboral.
   
  
60% millora resultats en
l’escala de Bels.

Facilitar  eines per a la millora
dels malestars emocionals i
dificultats relacionals en   els
infants i/o adolescents
   
Derivació a serveis
especialitzats d’infància quan
calgui.
   

Assolir un bon nivell
d’escolarització dels fill/es.
   

Realització d’intervencions i
dinàmiques adreçades a la
millora de les habilitats i
competències dels infants i o
adolescents.
   
Facilitar eines a les mares per
la millora de les seves
habilitats de maternatge

Oferir suport i orientació als
familiars.

Percentatge d’infants i/o
adolescents amb valoració
feta del grau d’afectació
emocional  i/o relacional.
   
Es deriva i coordina amb els
serveis especialitzats
d’infància i adolescència.

Els nens  i nenes assisteixen a
l’escola.
   

Sessions individuals i grupals.
   

Realització de tutories  i
tallers d’habilitats de
maternatge

Donar informació i
assessorament sobre com han
d’actuar.

100% te la valoració feta del
grau d’afectació.
   
   

S’ha fet  la derivació i hi ha un
seguiment de serveis
especialitzats en el 90% dels
cassos necessaris.

En el 100% dels cassos en
edat escolar estan
escolaritzats i s’ha realitzat
coordinació amb l’escola.

El 90% participa a les
activitats i dinàmiques que
s’ofereixen en el servei.

90% de les dones assisteix a
les sessions individuals i
dinàmiques d’habilitats de
maternatge.

Es contacta i intervé amb el
75% de les famílies.
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COMPROMÍS DESCRIPCIÓ INDICADOR
DE COMPLIMENT

Esdevenir un servei connector
de les xarxes de salut mental i
violència.

Participació de l’equip i
l’entitat en espais
d’interrelació de les dues
xarxes.

Al menys fer una trobada
semestral en taules tècniques
especialitzades.

El 100% dels cassos estan
coordinats amb els serveis
intervinents.

Incrementar  la visibilitat a
nivell social.

Fer accions de visualització de
l’alt grau de violències que
pateixen les dones amb TM.

Participar  en almenys una
jornada especialitzada.
  
Publicació a la pag web de
l’entitat de notícies.



 CARTA DE SERVEISServei d'acolliment substitutori de la pròpia llar Garraf

3) A ser respectada en els drets individuals i
col·lectius que quedaran recollits en normes de
règim intern, d'acord amb la legislació vigent, i de
conformitat amb les directrius de la Direcció
General de Famílies.

4) A participar en l'organització del servei i
proposar millores per al seu funcionament.

5) A elaborar, conjuntament amb els/les
professionals del servei, el contracte d'estada al
servei, que contindrà el pla de treball, en què es
fixaran els objectius que cal complir i altres
qüestions relacionades amb el procés de
recuperació, així com les normes de règim intern.

Deures de l'usuària:

1) Respectar el contracte d'estada al servei, que
contindrà el pla de treball realitzat conjuntament
entre la mateixa dona i els/les professionals del
servei, en què es fixaran els objectius que cal
complir i altres qüestions relacionades amb el
procés de recuperació, així com les normes de
règim intern.

2) Respectar i facilitar la convivència amb altres
unitats familiars.

3) Tenir cura de tot el que fa referència al
manteniment, les instal·lacions i el funcionament
del servei d'acolliment.

4) Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills
a càrrec.

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

La participació activa de les dones del servei és
indispensable pel seu procés de recuperació des
del disseny, seguiment i avaluació del seu pla
d'atenció personal, on es treballen objectius
emmarcats dintre de les diferents àrees de la vida
diària. Participen també en la definició i millora de
les activitats que se'ls ofereix, en les temàtiques a
tractar en les sessions grupals, adaptem horaris a
les seves necessitats i comparteixen i participen en
accions i activitats del seu interès. Creiem en un
model que potencií processos participatius de
construcció col·lectiva per posar al centre la veu,
necessitats i interessos de les dones a l'hora de
dissenyar els recursos.

A banda de la interacció continuada en el dia a dia
on les dones i les criatures poden expressar les
seves necessitats i desitjos comptem amb altres
mecanismes formals de participació per formular
queixes i suggeriments relacionats amb els serveis
prestats descrits en aquesta carta de serveis.

• Enquestes de satisfacció sobre la qualitat
del servei prestat.
• Fulls de suggeriments.

Drets de l'usuària:

1) A la protecció de les dades de caràcter personal,
d'acord amb la legislació vigent.

2) A rebre suport i assessorament necessaris per
tal de dur a terme el pla de treball individual.

DRETS I  DEURES DE LES PERSO-
NES BENEFICIÀRIES DEL SERVEI


