REGIDORIA BENESTAR I SERVEIS SOCIALS

SIAD
‘SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
A LES DONES’

Ubicació i horaris d’atenció:
SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES
Ubicat a:
ESPAI MAS – Espai Municipal d’Atenció Social
C/ Ebre, núm 11 - Salou
Telèfon: 977 309206
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (dimecres tancat)
Adreça electrònica: siadones@salou.cat
ciutadaniaigualtat@salou.cat

SIAD
‘SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES’
PLA DE TREBALL
A.DEFINICIÓ DEL SERVEI
B. PERSONES DESTINATÀRIES
C. PLA DE TREBALL
D. ESTRUCTURA SERVEI I PROFESSIONALS
E. NORMATIVA MATÈRIA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

A.DEFINICIÓ DEL SERVEI :
QUE ÉS?
Espai d’ informació, orientació i assessorament a les dones en tots aquells
aspectes relacionats amb la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i
altres.
QUE OFEREIX?
•
•
•
•
•
•
•

Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i l'exercici
d'aquests.
Assessorament jurídic.
Suport psicològic.
Detecció i derivació als serveis especialitzats en l'atenció de situacions de violència.
Suport al teixit associatiu femení.
Activitas, cursos i xerrades temes d’interès per a les dones
Celebració de dies internacionals

El SIAD de Salou i el seu corresponent Reglament van ser aprovats pel Ple de
l’Ajuntament amb data de 25 de novembre de 2009 i publicat al BOP amb data
de 24 de febrer de 2010.

B. PERSONES DESTINATÀRIES
El servei s’adreça a totes les dones empadronades al municipi de Salou,
així com les entitats i els professionals que desenvolupin la seva activitat
al municipi. La ciutadania en general també és destinatària de les accions
desenvolupades des del servei, ja que està previst realitzar accions de
sensibilització i prevenció comunitàries i vertebrar les polítiques de dones
del municipi.

C. PLA DE TREBALL
1. El SIAD del municipi de Salou és una de les actuacions previstes dins de les
accions a desenvolupar dins del Pla d’Igualtat de Gènere de Salou a l’eix IV:
Salut, Benestar Social i Qualitat de Vida, concretament el punt 4.8 que fa
referència a la creació de SIAD com a eix que vertebra les polítiques de dones del
municipi.
2. L’actuació del SIAD està vinculada directament als circuits d’atenció local per a
l’abordatge de la violència masclista, i representa una porta d’entrada de les
dones que es troben en situació de violència masclista. Per tant, es realitzaran
tasques de prevenció, detecció precoç, identificació i primera atenció.
3. Així mateix, des del SIAD es desenvolupen actuacions de sensibilització social i
de dinamització de la participació, motiu pel qual s’ha de mantenir una relació
continuada amb la comunitat en la qual s’insereixen, amb els seus recursos i
serveis, i de manera especial, amb el teixit associatiu femení.

D. ESTRUCTURA DEL SERVEI I PROFESSIONALS
L’equip de professionals del SIAD està format per:
Dinamitzadora sociocultural, Psicòloga, Advocada
Informadora i Coordinadora.

i

Administrativa

SERVEI ACOLLIDA SIAD
S’informa a les dones de les característiques del servei, les professionals
que el conformen, de manera que les dones puguin conèixer les
potencialitats i límits del servei. Realitzant la persona que les atén una
primera avaluació per conèixer la necessitat i la demanda de la senyora
i poder derivar/ o no directament a un altre servei o informar de la
situació a un altre servei per iniciar una acció conjunta, sempre de mutu
acord amb la persona interessada.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Servei presencial i gratuït d'atenció psicològica per orientar i assessorar les dones que
ho necessitin, i, de manera especial, les que passen per situacions de violència.
Aquest servei s'ofereix com a resposta puntual i d'orientació cap a d'altres
recursos, si és necessari.
S’ofereixen tallers terapèutics dirigits a empoderar a les dones i dotar-les de recursos
per millorar la seva qualitat de vida.
‘Taller Higiene Mental’- ES PLANIFIQUEN 3 TALLER ANUALSDE 20 HORES
‘Taller equilibri emocional’- 1 TALLER ANUAL DE 20 HORES
‘Taller d’inteligència emocional’- 1 TALLER ANUAL DE 20 HORES

ASSESSORAMENT JURÍDIC
Servei presencial i gratuït d'assessorament jurídic que assessora i orienta
sobre assumptes jurídics d'interès per a les dones, principalment sobre
temes de separacions, custòdies d'infants, incompliments de pensions i
règims de visites, agressions sexuals i violència contra les dones.

Recursos elaborats pel govern català i espanyol relacionats amb la violència
masclista, els quals s'ofereixen a continuació:
•Línia 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència. Generalitat de
Catalunya, Institut Català de les Dones.
•Servei de xat de la línia d'atenció a les dones en situació de violència.
Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones.
•Mesures d'autoprotecció per a dones. Generalitat de Catalunya, Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
•Programa de seguretat contra la violència masclista. Generalitat de Catalunya,
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
•Línia 016, (900 116 016 per a persones amb discapacitat auditiva) servei
telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere.
Govern d'Espanya, Ministerio de Igualdad.

E. NORMATIVA MATÈRIA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
Normativa catalana
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista i normativa que se'n deriva
Normativa d'àmbit estatal
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere i altres
disposicions legals

