INFORME D’ACTIVITAT I ATENCIÓ DE LES ENTITATS DE LA TAULA
SENSE LLAR DE BADALONA 2017
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:


Depenent dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona existeix
l’EDAPS (Equip de detecció i atenció a persones sense sostre): es van
atendre a 317 persones, i es va realitzar seguiment social a 218
(facilitant l’accés a les prestacions socials, derivant a les xarxes de serveis
socials o de salut, redreçant documentació bàsica: com el DNI, la targeta
sanitària o l’empadronament).



El centre de dia Folre per l’acompanyament a persones que no tenen
habitatge: atenció a 115 persones (dutxes, sopar diari de dilluns a
divendres, rentat de la roba, higiene personal, rober).



Menjador social en funcionament els 365 dies de l’any, amb 211
persones ateses i amb un volum de 10.932 àpats al llarg de l’any.



Centre d’acollida Can Banús de la Fundació Acollida i Esperança: Llar
residència per a persones amb el VIH/sida i en situació d’exclusió social.
Es va atendre 55 persones i van suposar 9.209 estades (atencions
persona/día oferint: sostre, menjar, higiene, acompanyament
professional,...)



4 entitats (Fundació Mambré, Fundació Acollida i Esperança, Càritas i
Fundació Roca i Pi) han desenvolupat diferents programes de pisos, per
un total de 9 pisos i on van atendre 39 persones.



Creu Roja va desenvolupar un Programa d’Atenció a persones residents
en espais inadequats: elaborant un cens voluntari de persones residents
en infrahabitatge de 65 persones (entre els 25 y 47 anys), promovent
mesures higiènic-sanitàries de manera col·lectiva i fent accions a nivell
individual amb les persones acompanyades, derivant-les a programes o
projectes d’inserció laboral i de formació per a la millora del perfil
professional i l’ocupabilitat en els casos en que la situació administrativa
ho permet. Alhora donant informació i assessorament sobre la seva
situació documental administrativa.



123 persones van rebre ajudes econòmiques realitzades per Càritas
per concepte de pensions o habitacions de relloguer.



El centre especial de treball Mansol Projectes per possibilitar la inserció
socio-laboral va mantenir 40 llocs de feina, 30 dels quals van ser per
persones amb certificat de discapacitat i vulnerabilitat social.



El Projecte d’acompanyament socio-laboral des del taller pre-laboral Sant
Isidre de Roca i Pi: s’han atès a 15 persones amb dèficit habitacional.
Suport emocional i seguiment pre-laboral per a incorporar-se al mercat
de treball.



Des del Projecte Àngels promogut per Fundació Roca i Pi amb el suport
de l’Ajuntament, es van arranjar 313 habitatges de persones
vulnerables, tot donant feina a persones en procés d’inserció laboral amb
el suport dels plans d’ocupació.

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament també s’aporten algunes dades que ens
poden ajudar a entendre la dimensió del sensellarisme i la necessitat d’un
enfocament de drets com a prevenció de la realitat de persones que acaben vivint
al carrer:


Al 2017 es van produir 353 desnonaments efectius a Badalona.



La Unitat d’Emergències és un equip que treballa amb les persones o
famílies que de forma sobtada es troben en situació d'exclusió residencial.
Durant l'any 2017 es van treballar 369 ordres de desnonament.



El SIAPH (Servei d’informació i assessorament a la problemàtica del
habitatge) va atendre 381 famílies i el Servei Ofideute (de mediació a
execucions hipotecàries i lloguer social amb entitats bancàries o fons de
capital) va tramitar 85 expedients.



La Oficina local de l’Habitatge. És un equip que valora els motius i pot
tramitar ajuts per fer front a deutes en el pagament de lloguer de persones
/unitats familiars com a mesura que pot resoldre la permanència de la
família en l’habitatge. Van tramitar 1.417expedients d’ajuts i 162 d’ajuts
especials d’urgència de deutes de lloguer.

