OBJECTIU PRINCIPAL DEL PLA ESTRATÈGIC

Abordar i combatre els factors
causants de les desigualtats que
condueixen les persones a
l’exclusió
Fer un salt endavant en la reducció de les desigualtats

PRINCIPIS QUE REGIRAN EL PLA ESTRATÈGIC
 Viabilitat
El Pla ha de ser possible amb el pressupost de l’Ajuntament i les
estructures de què es disposa.

 Simplicitat
Per generar canvis significatius, el document i estratègia resultants han
de ser comprensibles per part dels diferents agents públics i privats.

 Consens i Participació
El full de ruta ha de ser fruit d’una diagnosi conjunta i un consens. Ha de
ser un veritable Pla de Ciutat.

 Llarga temporalitat i Adaptabilitat:
L’objectiu és que el Pla pugui ser d’aplicació durant 10 anys. Ha d’anar
més enllà d’un Pla de mandat i permetre l’adaptabilitat a noves
situacions.

ENCAIX INSTITUCIONAL DEL PLA
 Pla Local d’Inclusió Social (PLIS)
Visió integral i metodologia complexa. Requerit per la Generalitat de
Catalunya.

 Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS)
Visió estratègica i desencadenant. Canvis significatius sostinguts en el
temps.

 Pla de Xoc
Resposta més eficient i eficaç a les conseqüències socials de la crisi. Eina
clau: Nova Unitat de Detecció i d’Atenció a l’Emergència Social.

FUNCIONAMENT ESTRATÈGIC
Reducció de les desigualtats socials a Sabadell

Estratègia i
actuacions

Perfils i Factors

Participació
Evidència
Avaluació

Full de ruta

EIXOS DE LA DIAGNOSI
 Evolució i distribució
demogràfica: reptes

 Necessitat social i resposta
del sistema

 Perfils d’atenció prioritària
 Factors de desigualtat
social

ASPECTES CLAU DE LA PREDIAGNOSI
 El creixement continuat de població s’estanca (207.826
persones )
La població d’infants i adolescents ha crescut i la població
jove ha minvat.
La població es va sobreenvellint i augmenta el risc de
dependència entre les persones.
Envelleixen i creixen moderadament les persones amb
discapacitat.
La població nouvinguda es redueix de forma significativa.

ASPECTES CLAU DE LA PREDIAGNOSI
 Augmenta la diversitat de la tipologia de llars, de models de
família i unitats convivencials.
 Privació d’amplis sectors en l’accés a l’habitatge.
 Apareixen factors de notable impacte com la discontinuïtat
en l’ocupació, l’atur de llarga durada, la minva significativa de
salaris i l’increment de persones sense cobertura de prestació
d’atur durant la desocupació.

RISC DE POBRESA
Taxa de risc a la
pobresa

CAT

ESP

EUR

2014

20,9%

22,2%

16,9%

Població en risc de pobresa a Catalunya

20,9%
Infants
28,8%
Adults
20,6%
Gent Gran
14,4%
Població amb privacions AROPE
26,0%
Baixa intensitat de treball
12,0%
Privacions severes
6,3%
No pot menjar proteïna un cop a la setmana 3,1%
Pobresa energètica
9,3%
Sense suport de cap mena
4,7%

FACTORS QUE CONDUEIXEN A L’EXCLUSIÓ
Desocupació de llarga durada, discontinuïtat de l’ocupació.
Minva de les rendes
Transformació de l’oferta residencial – habitatge.
Menors oportunitats per a infants i adolescents.
Pobresa energètica.
Aïllament, sense xarxa familiar o social de suport.
Problemes de salut, especialment de salut mental i
addiccions.
Disfuncions relacionals o familiars.
Sobrecàrrega dels cuidadors no professionals.
Dinàmica comunitària.

PERFILS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA: PROPOSTA INICIAL
Privacions en la
infància i
adolescència

Privacions en adults
sense fills

Risc de dèficit
alimentari i
nutricional

Risc de dèficit
alimentari

Risc d’exclusió
residencial

Risc exclusió
residencial

Risc d’exclusió
tractaments de salut

Risc de pobresa
energètica

Relacions familiars
disfuncionals

Sobreenvelliment

Risc de
maltractaments i
desprotecció

Aïllament

Dona, gent gran

Mal allotjament, sense
sostre
Vulnerabilitat gent gran,
salut mental, discapacitats
Emancipació dels joves

Risc d’exclusió
tractaments de salut
Odontològics, oftalmològics

Pèrdua
d’oportunitats

Dependència i
mobilitat reduïda

Risc de pobresa
energètica

Risc d’exclusió
residencial
Accés a residència digna

Infància,
adolescència i
joventut en risc

Risc de la salut dels
cuidadors

Pèrdua d’oportunitats

Gent gran, discapacitat,
salut mental

Risc de
maltractaments i
desprotecció

Risc d’addiccions

PLA DE TREBALL
Document base
- Pla de treball
- Anàlisi polítiques
- Diagnosi Social

Jornada
participativa
Emergència
Social
- Finals Febrer

Document final base
- Pla de treball
- Anàlisi polítiques
- Diagnosi Social

Esborrany 1 PEAS

PEAS
Reunió
comissió
informativa

Articulació de la
implementació.
Avaluació

Comissió
política de
govern
Taula Acció
Social
Tallers interns
AS

Jornada
participativa
diagnòstic
- Finals
març/principis
abril

Reunió 1 Grup
Motor
Comissió
política 1

Jornada
participativa
Proposta
- Finals maig /
principis de
juny

Reunió 2 Grup
Motor
Comissió
política 2

Comissió
interna

1. Diagnosi

2. Planificació

3. Desplegament

DATES CLAU

 Taula Acció Social – 18.02.2016
Jornada Emergència – 20.02.2016
 Jornada Diagnosi – 16.04.2016
 Tallers Interns – abril-maig
 Jornada Propositiva – 21.05.2016
Tancament – Juliol

