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CARTA 
DE SERVEIS



És un recurs de reinserció orientat a facilitar i
promoure la inserció i total integració social de les
persones amb problemes de drogodependències
i/o conductes addictives de llarga durada que,
després de passar per un període de deshabituació
i de rehabilitació previ -ja sigui en programes de
C.T. o d’altres-, necessiten continuar la fase de
reinserció mitjançant un recurs urbà des del qual
poder consolidar totes les estratègies que han
après per autogestionar-se i definir-se tant a nivell
personal, social i laboral.

Es tracta de substituir gradualment la pressió i
controls externs pròpies de fases anteriors del
procés terapèutic a favor de l'autonomia i afirmació
de l'autocontrol i l'exigència des de la pròpia
persona tot reafirmant-se en un nou estil de vida a
través del treball d’hàbits, activitats i relacions
saludables.

Reunió de Planificació: Va encaminada a la
planificació i distribució de les tasques,
activitats i responsabilitats relacionades amb el
funcionament compartit del pis.

El Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Ègara
ofereix un programa complert per a la reinserció
social de les persones ateses, que inclou: 
 Allotjament, Manutenció, Convivència i seguiment
educatiu, de la següent manera:

ESPAIS D'INTERVENCIÓ GRUPAL

La metodologia d'intervenció grupal potencia les
avantatges que comporta la realització del procés
de reinserció de forma compartida. Destaquem els
espais de:
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DEFINICIÓ DEL SERVEI
Reunió de dinàmica grupal i personal: Sessió
dedicada a la revisió dels aspectes grupals de
convivència, autoajuda, comunicació, exigència
mútua, plantejament i resolució de conflictes,
etc.

Espais educatius informals: Àpats, sobretaules,
tertúlies, visionats de pel·lícules, jocs de taula,...
conformen una amplia gamma d'activitats
grupals de tipus més quotidià que el grup duu a
terme de forma més espontània i que
contribueixen a l'autonomia del grup com a
marc d'autoajuda, ja que a partir d'activitats
d'aquests tipus solen enfortir-se els llaços
d'ajuda mútua.

Economia domèstica: En el recurs es procura
realitzar un treball d'orientació educativa en la
gestió de l'economia que deriva del
manteniment d'una llar.

Tutories individualitzades: Espai on es revisa i
avalua periòdicament i es modifiquen, si és
necessari, els objectius planificats i les tasques
personals de reinserció de cada usuari.

Planificació setmanal: Es treballa el concepte
de planificació i previsió per tal del que els
usuaris/àries puguin establir un ritme de vida
estable i constant que no deixi massa lloc a la
improvisació.

Programa personalitzat de gestió econòmica:
Es duu a terme un programa personalitzat en
l’economia de cada usuari/ària amb l’objectiu
principal d’assolir una plena autonomia.

ESPAIS D’INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Es duu a terme una intervenció individual més
intensiva amb la qual poder realitzar, seguir i
avaluar els plans de treball individualitzats, ja que
les necessitats d'atenció amb les que arriba cada
usuari/a al recurs solen necessitar d'una
intervenció el més personalitzada possible. Això es
duu a terme en els espais de:

TASQUES DE COORDINACIÓ I ARTICULACIÓ
AMB ALTRES RECURSOS TANT SOCIO-
SANITARIS COM SOCIALS I COMUNITARIS.

RELACIÓ DELS SERVEIS QUE ES
PRESTEN



Telèfon: 93 237 68 24 
Correu electrònic: grupatra@grupatra.org
Pàgina web: www.grupatra.org

Per accedir al Servei cal una derivació del CAS de
referència de la persona atesa. El procés d’admissió
consta d’unes entrevistes amb diferents
professionals de l’entitat: treball social i direcció
del servei, per confirmar si es compleixen els
requisits d’ingrés necessaris per realitzar un
tractament amb certes garanties de qualitat i èxit
per la persona atesa. L’adreça del servei és
confidencial per preservar la confidencialitat de les
persones ateses. 

Per a més informació del servei:
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MARC LEGAL

Llei 20/1995 de drogodependències.
Decret 176/200, de regulació del SCSS.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, Cartera de
serveis socials.

Els reglaments que apliquen a aquest servei són:

MISSIÓ

COM ACCEDIR AL SERVEI

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

VALORS

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:
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COMPROMISOS DE QUALITAT

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:

ON SOM?

L’admissió es realitza a les oficines de l’entitat a
Barcelona, C/ Gran de Gràcia 239, 1r 1a, 08012
Barcelona.

El Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Ègara es
troba ubicat en medi urbà a Terrassa.

Compromís per garantir un entorn de treball
just, segur, respectuós i productiu per a totes
les persones. Per això, comptem amb un pla
d’igualtat i una comissió d’igualtat, que vetllen
per construir i implementar polítiques d’igualtat
de drets i oportunitats entre tots i totes les
professionals de l’entitat.

Compromís per promoure i divulgar criteris
ètics d’actuació assistencial per preveure,
analitzar i assessorar en la resolució de
possibles conflictes ètics que es produeixen
durant la pràctica clínica i assistencial. Per això,
comptem amb un comitè d’ètica, que assegura
que les nostres intervencions amb els
col·lectius sensibles amb qui treballem són el
més adequades possible en totes les
dimensions: qualitat tècnica, humana i ètica.
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COMPROMISOS ESPECÍFICS DEL SERVEI I  INDICADORS DE COMPLIMENT

COMPROMÍS

.Aconseguir un alt nivell
d’ocupació del servei.

INDICADOR DE
COMPLIMENT

85% ocupació mitjanaPercentatge d’ocupació del PR.
 

DESCRIPCIÓ

.
Aconseguir que les persones
ateses se sentin acollides al
recurs des del primer moment.

80% de les persones ateses
superen els 15 dies d’adaptació
del servei. 

Percentatge de retenció durant
els 15 primers dies. 

 

.

Ajudar i acompanyar les
persones ateses a definir i
assolir el pla de treball
individual per a consolidar el
canvi d’estil de vida. 

90% de les persones ateses
tenen elaborat i actualitzat el
seu pla de treball
individualitzat.

Percentatge de persones que
tenen elaborat i actualitzat el
PTI durant el primer mes
d’estada al recurs. 

 

.

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

60% de les persones ateses
han iniciat activitats de temps
lliure i estan vinculades als
serveis comunitaris.

60% de les persones ateses
participen en activitats
formatives.

50% de les persones ateses fan
ús de serveis d’inserció laboral.

50% de les persones ateses
han establert una nova xarxa
social. 

Percentatge de persones
ateses implicades en activitats
de temps lliure. 

Percentatge de persones
ateses que inicien activitats
formatives.

Percentatge de persones 
ateses que participen en
serveis d’inserció laboral.

Percentatge de persones
usuàries que estableixen noves
relacions socials.

 

.

Acompanyar a les persones
ateses en el compliment dels
seus objectius en el mínim
temps possible en el medi
obert.

60% de persones ateses
assoleixen els objectius de
millora establerts en el PTI en
el temps establert.

Percentatge de persones
usuàries que assoleixen els
objectius de millora establerts
en el PTI en el temps establert.

 

Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Ègara



 CARTA DE SERVEIS

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

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

La participació activa de les persones del servei és
indispensable pel seu procés de reinserció des del
disseny, seguiment i avaluació del seu pla d'atenció
individualitzat, on es treballen objectius emmarcats
dintre de les diferents àrees de la vida diària.
Participen també en la millora de les activitats que
se'ls ofereix, en les temàtiques a tractar en les
sessions grupals, adaptem horaris a les seves
necessitats  i participen en accions i activitats del
seu interès. 

A banda de la interacció continuada en el dia a dia
on les persones ateses 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:

DRETS I  DEURES DE LES PERSO-
NES BENEFICIÀRIES DEL SERVEI

A la informació i a la participació, amb
mecanismes de participació democràtica dels
usuaris i les usuàries.
A la intimitat i a la no divulgació de les dades
personals que figurin en els seus expedients o
historials.
A determinar el nivell o grau d’informació que
sobre ells es donarà a la família.

Drets de les persones usuàries:

1.

2.

3.

Respectar el contracte d’estada al servei, que
contindrà el pla de treball realitzat
conjuntament entre la mateixa persona atesa 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. 
Es procurarà per una bona actitud i
comportament vers les persones del grup,
professionals i veïns/veïnes.
No consum, no possessió de substàncies
tòxiques (excepte cafè i tabac).
La medicació serà prescrita facultativament i
s’informarà l’equip de professionals del recurs.
Es demanarà un seguiment terapèutic al C.A.S.
de referència.
S’avisarà a l’equip de professionals de qualsevol
imprevist.
Tenir cura de tot el que fa referència al
manteniment, les instal·lacions i el
funcionament del servei.
Abonar l’aportació que li correspongui, per les
despeses de tractament.

Deures de les persones usuàries:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 
 
 
A utilitzar les instal·lacions i material del centre
que hauran d’adaptar-se tant com sigui possible
a les seves condicions personals amb les
màximes garanties de seguretat.
A no ser discriminat/ada en el tractament per
raó de procedència, ètnia, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
A ser tingut/da en compte sobre les pròpies
necessitats i expectatives.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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