DEPARTAMENT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS.

Altres articulacions regulars amb serveis no municipals, mitjançant convenis institucionals:
•

SERVEI DE MENJADOR SOCIAL de CARITAS. Disposa de 100 places concertades amb
l'Ajuntament d'Inca per a persones empadronades al municipi (no atén transeünts o persones
de pas). També ofereix menjar a domicili per a aquelles persones amb dificultats familiars i de
mobilitat.

•

UCR “ES BLANQUER” de GESMA per a l’atenció de la població amb dificultats de salut mental
de la comarca d’Inca, derivades per la Unitat de Salut Mental.

•

AMADIBA per a l’escola d’estiu i altres serveis de respir, oci i temps lliure (des del 2003)

•

EL CENTRE JOAN XXIII d’Inca, per al manteniment del centre i de l’escola d’estiu des del 2004.

•

LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, per a la realització de les pràctiques d’estudiants
universitaris de la diplomatura de Treball Social i la d’Educació Social.

•

LA UNIVERSITAT D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED), per a la realització de les pràctiques
d’estudiants universitaris de qualsevol diplomatura o llicenciatura.

•

EL CEPA Francesc de Borja Moll d’Inca, per a la realització de les pràctiques d’estudiants de
cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en atenció sociosanitària.

•

L’IES Ramon Llull de Palma, per a la realització de les pràctiques d’estudiants dels seus cicles
formatius de grau superior: animació sociocultural (2000),...

•

El CIFP (Centre Integrat de Formació Professional) Son Llebre de Marratxí, per a la realització de
les pràctiques formatives d’estudiants.

•

PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social) per a cessió d’habitatge
municipal on desenvolupar les següents activitats: “Espai Solidari per a la Integració”, “Espai
actiu per a Dones”, “Formar-nos ens fa créixer” i Projectes europeus: IDA i LENA, principalment.

•

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per al cofinançament del Pla de Prestacions Bàsiques.

•

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la concessió d’ajudes a famílies amb menors en
situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat (2011).

•

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) pel Protocol general de col·laboració pel
desenvolupament del Pla de Serveis Socials 2009-2011.

•

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la col·laboració en la dotació d’eines
informàtiques per a gestió dels serveis comunitaris bàsics (2010).

•

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb la Mancomunitat des Raiguer per dur a terme
iniciatives adreçades a usuaris amb perfil de baixa ocupabilitat laboral (2011). Es varen
beneficiar 3 persones.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 914 000 · fax. 971 880 819 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF P0702700F

•

La Direcció General de Menors i Família de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears, per a la col·laboració en l’execució de les mesures
imposades pel Jutjat de Menors i per a la intervenció socioeducativa amb joves en risc
d’exclusió social.

•

EL

PROJECTE

HOME,

per

a

activitats

de

prevenció,

assistència

i

rehabilitació

de

drogodependències i en concret per a l’atenció dels ciutadans d’Inca, que es troben a
alguna fase del programa
•

LA FUNDACIÓ PROJECTE JOVE, per a l’aplicació del programa de prevenció “Entre Tots” als
centres escolars interessats des del curs 2005/2006: La Salle, Beat Ramon Llull i Sant Vicenç de
Paül

(centres on s’ha aplicat el curs 2010/11) i del programa de prevenció selectiva

“ROMPECABEZAS”, aplicat a les escoles taller “Es Càrritx” i “Sa Teulada”).
•

La Conselleria de d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern per dur a terme el
programa ALTER d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar,
des del 2005 fins 30.06.2012.

•

La Fundació d’Ajuda a la Reinserció, pel compliment de treballs en benefici de la comunitat
per persones condemnades pels Tribunals, des del 2005.

•

La Fundación Integra, per a la intermediació en la integració laboral de persones amb
dificultats d’inserció laboral, des del 2005.

•

La Fundació Deixalles, per al manteniment de la delegació en el municipi des del 2006 i per a
la col·laboració en matèria d’inserció sociolaboral des de 2011.

•

EAPN-Illes Balears. XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, per a la col·laboració amb el programa
de distribució dels ajuts de l’Obra social de La Caixa, “La Caixa i la Pobresa Infantil” (2008-2010,
prorrogat fins setembre 2011) i adhesió com a entitat col·laboradora al conveni marc (entre
EAPN i la Fundació La Caixa) per al desenvolupament de programa CAIXA PROINFANCIA
durant el curs 2011/2012 (acaba 30 de setembre 2012).

•

L’associació de familiars de malalts d’alzheimer de Mallorca (AFAM), per a la informació,
atenció psicològica i estimulació cognitiva dels malats d’alzheimer i els seus familiars, així com
la coordinació i col·laboració amb els Serveis Socials, des de juny del 2008.

•

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern per a la concessió d’ajuts
econòmics d’urgència social des de 2009.

•

La Conselleria de d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern, la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, per a la
col·laboració i coordinació de l’execució de les mesures necessàries per a l’aplicació de la Llei
de promoció de l’autonomia i atenció de les persones en situació de dependència durant el
2010.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 914 000 · fax. 971 880 819 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF P0702700F

