MEMÒRIA PRESSUPOST 2016 REGIDORIA DE POLÍTIQUES
SOCIALS, IGUALTAT I SALUT PÚBLICA
EMERGÈNCIA SOCIAL
Finalitat
- Atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no
les puguen satisfer per si mateixos, d'acord amb l'Ordre de la
Conselleria de Benestar Social que les regulen.

Actuacions previstes per a l’any 2016
- Tramitació dels ajuts d'emergència previstes a l'Ordre d'Ajudes
emesa per la Conselleria de Benestar Social per al 2014.
- Recollida de les dades referides a les prestacions gestionades,
anàlisi i avaluació dels mateixos, a través del programa informàtic
SIUSS.
DENOMINACIÓ
PARTIDA

ESTRUCTURA ORGÀNICAFUNCIONAL-ECONÒMICA

PRESSUPOST 2016

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES
INDIVIDUALS

09351 23100 22699

450.000 EUROS

Des del departament es veu la necessitat de donar suport a aquestes
ajudes donat l'augment de les famílies que demanden atenció per cobrir
necessitats bàsiques, en aquest any 2015 més de 1000 famílies.
Continuem amb la finalitat de millorar l'assistència i optimitzar els
recursos, es per aquest motiu que es necessària la coordinació que ve
fent-se amb les entitats socials, Creu Roja, Càritas i Asprohal.

A banda hem demanat a les diferents administracions públiques diferents
esbosses de subvencions per tal que cap família alcoiana quede sense
atenció en aquests temps tan difícils. De la Diputació Provincial d’Alacant
aquest 2015 ens ha concedit una subvenció per Ajudes d'emergència per
una quantitat total de 37,122€.
La Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives incrementava en
34.825,28€ el fondo per a la gestió de la prestació de la Renda Garantida
de Ciutadania.
Per aquest pressupost continuem amb la línia d’ajuda anomenada
Subvenció Foment d’Arrelament Familiar, que te com a finalitat ajudar
econòmicament a les famílies per al pagament d’obligacions, càrregues,
serveis i subministraments bàsics de la llar familiar i on s’han beneficiat un
total de 1700 famílies.
En aquest pressupost 2016 volem introduir nous programes dirigits a la
ciutadania, volem donar un plus de qualitat al serveis que es presten des
de el departament a la gent, incidint en la infància, els joves i l’exclusió
social.
Hem consignat una nova partida amb 30,000€ per a posar en marxa un
Programa per a la prevenció de l’exclusió social, hem detectat des de el
departament que tenim que fer un treball més personalitzat amb les
famílies, donant ferramentes per a poder eixir de l’exclusió social.
Programa Apego va dirigit a dones embarassades, les seues parelles i
noves mares i te com objectiu treballar la capacitat d’apego dels pares que
es vital i important. I expressa la capacitat dels pares per atendre les
senyals comunicatives dels fills en la primera infància, comprendre les
demandes físiques i afectives dels xiquets i xiquetes i donar respostes
adequades a les senyals i demandes d’afecte i cura per part del xiquet,
aquest procés es la base del sentit de seguretat i confiança del menor en
l’entorn social que te al voltant així com la base de confiança en les seues
pròpies capacitats.

Programa Faro amb una partida al pressupost de 8.000€, es un servei de
intervenció dirigit a la població adolescent amb consum habitual de
drogues i conductes disruptives es tracta de promoure l'adquisició
d’habilitats específiques orientades a incrementar la competència
personal i social, abordant especialment la motivació a l'abstinència /
reducció del consum de drogues.
Aquest programa es vol dur a terme amb la col·laboració de la Fundació
Noray Proyecto Hombre.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Per aquest pressupost recuperem la Subvenció a l’Hospital del Carmelo a
Mozambique amb 18.000€.
Hem elaborat unes bases de convocatòria de subvenció per a projectes de
cooperació internacional per un import de 15.000€.

TERCERA EDAT
En l'àmbit de la tercera edat, des de la regidoria continuarem apostant per
la realització d'activitats per als majors encaminades a millorar la seua
qualitat de vida, amb tallers de vida saludable, nutrició, tallers
d'estimulació cognitiva, arteteràpia, fotografia, noves tecnologies,
excursions culturals, jornades de convivència amb majors d'altres
municipis.
Oci, dinamitzant els centres de majors de la ciutat amb activitats de
música, setmana de convivència, concerts de Corals i Rondalles,
exposicions.

Aules de la Tercera Edat és un espai perquè els majors realitzen activitats
socioculturals, com ara gimnàstica, ioga, balls de saló, pintura,

manualitats, informàtica i que al curs 2014-2015 es va ampliar l'oferta
d'activitats amb dos noves propostes, noves tecnologies i història d’Alcoi.
Per aquest pressupost la partida d’activitats augmenta de 80,000€ a
100,000€ hem elaborat un nou plec de condicions per a que les persones
contractades per l’empresa que opte a gestionar les activitats tinguen
millors condicions laborals que fins ara.

IGUALTAT
La partida de Igualtat augmenta un 86% respecte al 2015, hem posat una
partida de 8,000€ per al desenvolupament del Pla Local de Igualtat i la
realització de campanyes contra el sexisme i l' homofòbia.
En Igualtat continuem col·laborant amb les entitats que realitzen activitats
que fomenten la igualtat de gènere, la coeducació com a base fonamental.
Des de la regidoria es van a realitzar activitats encaminades a
l'emprendedurisme per a estimular l'ocupació femenina i noves
tecnologies, així com activitats encaminades al benestar interior i la
nutrició.
Per aquest any 2015, hem demanat una subvenció a la Diputació
Provincial d’Alacant per a la posada en marxa del Pla Municipal d’Igualtat
que ja hem elaborat i que volem posar en marxa en breu amb l’objectiu de
pal·liar les desigualtats de gènere de manera ordenada.

SALUT PÚBLICA
En aquesta àrea hi ha un increment del 8% respecte al 2015, a pesar de no
tindre competències en matèria sanitària continuem apostant per les
campanyes de sensibilització i prevenció de la Salut.

