Procediment: Contracte de Serveis per Procediment Obert
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT
PSICOLÒGIC PER AL SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES -SIAD- PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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INTRODUCCIÓ
Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD’s), són serveis públics que ofereixen
a la població femenina un conjunt de recursos per tal de contribuir a que les dones puguin
gaudir dels seus drets civils i personals en llibertat i sense discriminacions.
Aquests serveis han d’oferir informació, orientació i assessorament en tots aquells
aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar, i
altres, fent especial atenció a la detecció de les violències contra les dones, i establint els
mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats.
La informació, l’atenció i l’assessorament s’ofereixen en un espai públic d’accés directe
obert a la comunitat, que garanteix la discreció de l’atenció, donat que en el mateix edifici
no es proporciona una única atenció.
Els SIAD’s estaran vinculats amb els circuits d’atenció local i mantindran una relació
continuada amb la comunitat en la qual s’insereixin i, de forma especial, amb el teixit
associatiu femení, actuant com a dinamitzadors i a l’hora receptors de propostes i
estratègies que contribueixin a l’empoderament de les dones i a la sensibilització social.
OBJECTIUS
Objectiu general


Donar resposta a les necessitats i problemàtiques de les dones de la comarca de la
Terra Alta, especialment a aquelles que estan en situació d’exclusió o risc social.

Objectius específics
Treball individual:









Oferir informació a les dones sobre els seus drets i l’exercici dels mateixos.
Atenció social, laboral, psicològica i jurídica.
Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que poden ser
del seu interès.
Facilitar atenció i assessorament a situacions de discriminació per raó de sexe, ja
sigui en l’àmbit públic o el privat.
Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de
violència, abraçant totes les tipologies de les violències que poden rebre les dones
pel fet de ser-ho.
Participar en les reunions de coordinació amb organismes i serveis vinculats al
treball d’atenció, orientació i recuperació de les dones.
Gestió d’expedients. HESTIA.
Recull de dades sobre les atencions realitzades.
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Realització de memòria anual, sobre atencions i accions realitzades.

Treball en xarxa:
 Establir i participar en els circuits de treball, cooperació i coordinació entre els
diferents agents del territori.
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Treball comunitari:
 Treballar el teixit associatiu femení per la realització d’accions que visibilitzin les
aportacions de les dones, facilitant el seu empoderament.
 Dinamitzar i impulsar la coordinació i col·laboració amb els grups i organitzacions
de dones, tot oferint recursos que facilitin la implementació de les seves activitats.
 Treball comunitari: realitzar activitats de prevenció i de sensibilització social
conjuntament amb altres serveis de la comunitat.
 Realització de sessions formatives a les i els professionals de serveis vinculats a
l’atenció a les dones, si s’escau.
FUNCIONS

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
1. Proporcionar orientació i assessorament presencial respecte tot allò relacionat amb el
malestar emocional de les dones. Quan la dona no pugui desplaçar-se a la seu del
Consell Comarcal, podrà ser atesa al seu municipi.
2. Detectar possibles situacions de violències i avaluar la conveniència de la necessitat
d’atenció especialitzada, tot establint les derivacions i seguiment pertinents.
3. Coordinar-se amb la resta de professionals del SIAD.
4. Col·laborar en les activitats del SIAD, quan es consideri necessari.
5. Realització d’accions grupals amb dones amb problemàtica comuna.
6. Realitzar accions de sensibilització per la prevenció de la violència masclista a dones,
escoles i població en general.
7. Participar en les reunions de coordinació dels serveis i organismes, per tal de millorar
l’estat emocional de les dones.
TEMPS D’ATENCIÓ SETMANAL
La prestació del servei serà de 5 hores setmanals, en horari feiner. Dos dies d’atenció
presencial, 2 hores un dia i 3 l’altre.

DESPLAÇAMENTS
La seu del SIAD està ubicada a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, situada al
carrer Povet de la Plana, 4 de Gandesa.
Se sol·licita disponibilitat de vehicle per poder desenvolupar el servei en qualsevol dels
municipis de la comarca de la Terra Alta en el cas que el servei així ho requereixi. Els
desplaçaments formen part de la prestació del servei per la qual cosa no donaran lloc a
cap indemnització, a excepció dels desplaçaments a la resta de municipis. Es justificarà
com a despesa el desplaçament des de la seu del Consell Comarcal al municipi
corresponent.
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