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INFORME D’ACTIVITAT I ATENCIÓ DE LES ENTITATS DE LA TAULA
SENSE LLAR DE BADALONA 2016

Al llarg d’aquest darrer any, les 5 entitats esmentades, han donat continuïtat als
seus programes i serveis d’atenció a persones en situació de sense llar.
De forma sintètica volem compartir les dades més rellevants de tota aquesta
activitat:
 Centre de dia per l’acompanyament a persones que no tenen habitatge:
atenció a 87 persones (dutxes, sopar diari de dilluns a divendres, rentat de
la roba, higiene personal, rober, etc).



Menjador social en funcionament els 365 dies de l’any, amb una atenció
mitjana de 32 persones i amb un volum de 11.680 àpats al llarg de l’any.
 Funcionament d’un centre d’acollida especialitzat de tipus residencial per
a persones sense llar i que a més pateixen el VIH/sida amb capacitat de 27
homes o dones, va funcionar al 96% d’ocupació i va atendre a 46 persones.



Suport puntual en forma d’acompanyament esporàdic en situacions
de manca d’aixopluc per a situacions d’urgència (pagament de pensió
puntual, àpats de diversos dies fins a accedir a altres recursos, suport per a
gestionar viatges i trasllats a altres comunitats, etc.), en una vintena de
casos al llarg de l’any.

 Centre d’acollida especialitzat de tipus residencial per a persones sense
llar i que a més pateixen el VIH/sida amb capacitat de 27 homes o dones, va
funcionar al 96% d’ocupació i va atendre a 46 persones.
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 Servei centrat en l’atenció a persones residents en assentaments
(espais utilitzats com a forma de residència que no reuneixen les condicions
mínimes d’habitabilitat per què no van a ser construïts per ser utilitzats com a
habitatge): s’han acompanyat a un total de 80 persones que pernocten en
aquests espais tot i que el número dels que es relacionen amb els
assentaments arribaria a més de 120 persones al llarg de l’any.
Orientació sobre la seva situació documental administrativa, el lliurament de
productes de neteja col·lectiva i productes sanitaris, la formació en atenció
sanitària i prevenció de riscos i accidents i la derivació a programes
d’inserció laboral per a casos en que la situació administrativa ho permet.



Atenció en Pisos.
o Pisos compartits: 18 persones hi van viscut durant el 2016 (13
adults i 5 menors)
o 4 pisos d’inclusió: 12 places, hi van passar 23 persones
o 4 pisos, dos per a persones sense llar excarcerades i dos per a
persones sense llar en camí de recuperar l’autonomia. 12 places.



Servei odontològic per a persones sense recursos econòmics. 681
persones ateses durant el 2016.



Projecte d’acompanyament socio-laboral des d’un taller pre-laboral:
s’han atès a 12 persones amb dèficit habitacional. Suport emocional i
seguiment pre-laboral per a incorporar-se al mercat de treball.

 Un centre especial de treball per persones amb discapacitat i en risc
d’exclusió social. 56 persones contractades durant 2016.

 Ajudes
de relloguer en habitacions i pensions:
persones, corresponents a 73 llars (amb un import de 58.353€)
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Aportació de 105.000€ a tres entitats de la ciutat, en format de
conveni de col·laboració, que es posen a disposició de les persones sense
llar de la ciutat pautat diversos dispositius d’acompanyament i suport
habitacional.

Badalona, maig del 2017

