Serviço Social
de Base
do Getxo
Guia de assistência e serviços
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O desenvolvimento da assistencia e serviços do Sistema do Serviço Social Vasco é um desafio na actual
legislatura, em conformidade com a Lei 12/2008, de
5 de Outubro dos Serviços Sociais, tomado como tal
no Plano Legislativo 2016-2019 da Cidade de Getxo. Portanto, a partir dos serviços sociais municipais
trabalhamos para a realização do direito reconhecido da dita lei, para dispor dos serviços, assistencias,
e ajuda profissional para melhorar a autonomia, integração e bem-estar social. Este guia tem como objetivo trazer esses serviços, assistencia e ajuda a todos
os cidadãos. Também queremos aproveitar esta
oportunidade para agradecer o apoio das entidades
e agentes sociales para oferecer a sua cooperação,
bem como o compromisso das e dos vizinhos envolvidos/as na obtenção de um município amigável e
solidário, o que melhora a cohesão social.
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O que é?

É a porta de entrada ao Sistema
Vasco de Serviços Sociais cuja principal função é a detecção e atendimento das necessidades sociais.
O Sistema de Serviços Sociais em coordenação com
outros sistemas e políticas públicas, tem como objetivo:
Promover a autonomia pessoal, prevenir e abordar as
necessidades pessoais e familiares conseqüências da
dependência.
Prevenir e assistir as necessidades conseqüêntes da
situação de vulnerabilidade.
Prevenir e assistir ás situações de exclusão e promover a integração social dos indivíduos, famílias e
grupos.
Prevenir e tratar das necessidades causadas pelas
situações de emergências.

¿Para
quem?
¿Quem são
os diferentes
profissionais?

Para qualquer vizinho / a do município de Getxo que
requer o apoio de uma equipe de profissionais para
ajudar a melhorar a sua autonomia, integração e / ou
bem-estar social.

A sua profissional de referência no Serviço Social de
Base será um / a TRABALHADOR/A SOCIAL para
realizar uma avaliação e diagnóstico da situação que
você expor e dependendo da mesma vai determinar
quais os próximos passos a dar e quais os serviços
e benefícios devem articular para dar resposta a sua
situação.
Nos Serviços Sociais de Base também nós temos
outros / as profissionais como (PSICÓLOGOS / AS,
EDUCADORES / AS SOCIAIS, ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS/AS, AUXILIAR DOMICILIÁRIO, ADVOGADA ...) que complementam o trabalho realizado
pelos trabalhadores /as sociais.
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¿Com quais serviços
e assistência
contamos?
A seguir te apresentamos 10 fichas em que você vai
encontrar informações básicas sobre os principais serviços e benefícios que oferecemos. Se você quiser mais
informações sobre algún, você pode chamar ou aproximar-se aos nossos centros para marcar uma consulta.

1. Orientação, informação e aconselhamento
2. Elaboração de diagnósticos e planos de
atendimento pessoal
3. Apoio social
4. Serviço de intervenção socio-educativa e
psico-social
5. Acessoria jurídica
6. Ajuda financeira
7. Apartamento de abrigo
8. Serviço de promoção da participação e
inclusão social
9. Serviço de atendimento de día e de noite
10. Gestão da lei de dependência
Recursos e serviços de cuidados primários
/
/
/
/
/

Serviço de ajuda ao domicilio
Teleassistência
Serviço de atenção de dia
Apartamentos supervisionados.
Serviços de apoio a Cuidadores

Recursos e serviços de atenção secundária
/
/
/

Centro de Dia
Centro Residencial
Assistência financeira
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1 Orientação, informação e
acessoramento
É um serviço em que,
através de uma consulta,
um / a TRABALHADOR / A
SOCIAL te informa, orienta
e / ou acessora, tratando
dar respostas às suas
necessidades relacionadas
aos Serviços Sociais.

2 Elaboração de diagnósticos e planos
de atendimento pessoal

Serão recolhidos pelo/a TRABALHADOR / A SOCIAL, com base na avaliação
das necessidades que realiza, preparará um DIAGNÓSTICO da situação em
que serão recolhidos tanto as necessidades e dificuldades apresentadas, como
ás capacidades, os pontos fortes existentes e a rede de apoio disponíveis.
Quando o diagnóstico assim o aconselha você poderá participar, junto com
o TRABALHADOR / A SOCIAL na preparação de um PLANO DE CUIDADOS
PESSOAL em que serão presentados os objectivos para alcançar, ações para
desenvolver e os recursos pessoais, de apoio ou de serviços considerados necessários para superar situações problemáticas que você poderia apresentar.

3 Apoio social
Trata-se da assistência mais autêntica e característico dos Serviços Sociais
de base sob a qual você pode contar com apoio e a relação de ajuda de um
/ a TRABALHADOR / A SOCIAL e de outros / as PROFESSIONAIS que te
permitem contrastar a sua situação, acompanhar-te na tomada de decisões,
reforçar as mudanças e facilitar a aquisição ou desenvolvimento de habilidades básicas para que você possa desenvolver o seu plano de vida independente.
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4 Serviço de intervenção sócio-educativa e psico-social

Este serviço consiste em um conjunto de benefícios relacionais de apoio
sócio-educativo e / ou psico-sociais- de carácter pessoal, familiar e / ou de
caráter grupal- que podem ser desenvolvidos tanto na casa da família (educação doméstica, intervenção familiar básica) como no ambiente comunitário(educação de rua, intermediação socio-cultural)
Seus objetivos são que os usuários: a) adquirem e desenvolvam capacidades (atitudes, aptitudes, conhecimentos, critérios, diretrizes, habilidades) pessoais, familiar ou grupais, para promover o seu desenvolvimento
autônomo, inclusão social e convivência adequada no meio da família e da
comunidade; b) substituir hábitos, comportamentos, percepções, sentimentos e atitudes que são inadequados por outros mais adaptados .

5 Acessoria jurídica
É um serviço cuja derivação corresponde à assistente social atendido por
uma ADVOGADA e designado para aquelas pessoas em que necessitam
de informação e orientação jurídica por encontrar-se em situações que
aparecem questões legais de alguma complexidade (separações, despejos, guarda dos filhos, incapacitações de pessoas da família...)

Benefícios de assistência econômica:
6Benefícios
de emergência social (AES) e auxílio municipal não periódico (AMNP)

As AES são ajudas econômicas não periódicas
para aqueles cujos recursos são insuficientes
para atender a despesas específicas (alojamento, manutenção e equipamentos de habitação,
necessidades básicas ...), de natureza ordinária
ou extraordinária, são necessárias para prevenir,
evitar ou aliviar situações de exclusão social.
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Ás AMNP são ajudas econômicas extraordinárias
não recorrentes para atender necessidades específicas daqueles que não dispõem de recursos
financeiros suficientes para atendê-las.
O acesso a assistência financeira é determinada
pelo cumprimento dos requisitos específicos
definidos para cada assistência.

Apartamento de acolhimento/
7recepção
Ele oferece alojamento para aqueles que necessitam de uma estadia curta
para lidar com a falta de alojamento resultante de uma situação de emergência ou urgência social, ou por necessidade de superar uma situação de
violência doméstica.

8 Serviço de promoção da participação e inclusão social

Serviço de promoção da participação e inclusão social. Este serviço promove a participação organizada da comunidade na realização dos objectivos
do sistema Vasco de Serviços Sociais e na prevenção e cuidados das necessidades que podem ser atendidas desde os serviços sociais. Colaboramos
com ás associações do município através de apoio técnico, de atribuição
das instalações e concessão de subvenções e ajudas a organizações do
Terceiro Setor.

9 Serviço de atendimento de día
e de noite

É um serviço de baixa demanda e uso temporário destinado a cobrir as necessidades básicas oferecendo ás pessoas em situação de exclusão social um
dispositivo no qual alojar-se, banhar-se, comer e estar durante a noite.
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10 Gestão da lei de dependência
Corresponde ao Serviço Social de Base transacionar ás solicitações de valorização da dependência de aqueles que estão registrados no município.
O reconhecimento da condição de pessoa dependente permite o acesso de
uma série de recursos e assistências do sistema.

RECURSOS E ASSISTÊNCIAS DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Serviço de apoio domiciliário

É um serviço de atendimento e de natureza preventiva destinado a ajudar
o utente em situação de dependência, ou risco de dependência, para ficar
em sua casa, oferecendo-lhe ajuda de atenção doméstica e pessoal, que
permite o seu desenvolvimento no propio lar e sua integração no ambiente
da comunidade, evitando situações de isolamento.

Teleassistência

TELEASSISTÊNCIA permite que os usuários através da linha
telefónica e com um equipamento de comunicações e computador específico, dispõe de um serviço de atenção permanente, ás 24 horas do dia e todos os dias do ano, atendidas por pessoas
preparadas para dar resposta apropriada a situações de necessidade social
ou de emergência

Serviço de atenção de dia

O serviço de atenção de día aos idososos em risco ou en situação de
dependência, um dispositivo para ir durante o dia em que lhe é oferecido
apoio de baixa intensidade ligado ás suas necessidades de atenção.
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Apartamentos supervisionados

É um serviço que oferecemos como alternativo ao alojamento e convivência
que pretende que ás pessoas idosas em situação de dependência (Grau I)
pode continuar a viver em seu ambiente na cidade de Getxo sem necessidades de internamentos, com um estilo de vida o mais semelhante possível ao
seu ambiente habitual.

Serviço de apoio para pessoas dependentes
e cuidadores

Este serviço oferece ás e aos cuidadores que fazem parte da rede de
apoio social e familiar das pessoas em risco ou situação de dependência,
a possibilidade de adquirir conhecimentos, atitudes e habilidades de atendimento e auto-cuidado. Seus objetivos são:
a) Para promover a melhoria da qualidade dos cuidados prestados pelas
cuidadoras/es.
b) Promover uma melhora na qualidade de vida das e dos cuidadores principais.
c) Incentivar a responsabilidade de outras e outros cuidadores.
d) Promover a aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades de
atendimento e auto-cuidado.
O PROGRAMA DE ACOMPAÑAMENTO de pessoas idosas tem o objetivos
de responder à necessidade da companhia das pessoas idosas que vivem
sozinhas através do acompanhamento de um voluntário/a.
O SERVIÇO DE PAUSA é orientado ao famíliar que cuida e com quem vive
com uma pessoa em risco ou em situação de dependência. Ele oferece a
possibilidade de que o/a cuidador/a não-profissional pode ter tempo para si
mesma, enquanto a pessoa dependente é atendida por profissionais qualificadas/os.
Através dos CURSOS DE FORMAÇÃO visa dotar os / as cuidadores / as de
pessoas dependentes de conhecimentos teóricos e prácticos e de ferramentas que lhes permitam atender às diversas necessidades que surgem na
tarefa de cuidar e podem proporcionar um melhor atendimento.
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RECURSOS E ASSISTÊNCIA DE
ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Centro de dia

O centro de dia oferece assistência integral durante o dia as pessoas em risco ou em situação de dependência, a fim de melhorar ou manter o melhor
nível possível de autonomia pessoal e apoiar as famílias ou cuidadores.

Centro residencial

O centro residencial oferece um
atendimento integral e contínuo
durante o dia e noite para pessoas em
situação de dependência com falta de
autonomia funcional. Getxo tem uma
residência municipal.

Assistência financeira

A assistência financeira para os cuidados no ambiente familiar se destina
a contribuir para a cobertura dos custos derivados da assistência feita pelo
cuidador/a não profissional, podendo ser reconhecido quando estiverem
reunidas as condições de acesso estabelecida.
O benefício econômico de assistência pessoal visa contribuir para a contratação de uma assistência pessoal que promove a autonomia das pessoas
dependentes.
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Outros serviços e assistência que
você pode encontrar nos serviços
sociais
Temos três (NAGUSIEN ETXEAK) que
oferecem um extenso programa de
actividades sócio-culturais e outros
serviços para os idosos no município.

CIDADES AMIGAVÉIS COM AS PESSOAS IDOSAS-GETXO LAGUNKOIA
GETXO LAGUNKOIA é um projeto
que visa a tomar medidas necessárias
para converter Getxo em uma cidade
amigável com os/as idosos/as. É um
projeto de construção da cidade, o que
exige uma abordagem transversal e
participação cidadã municipal.
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Informações úteis para os IMIGRANTES ESTRANGEIROS/AS residentes
em Getxo. O programa ElKARGUNE
inclui ações especificamente orientado
para a recepção no municipio (há um
folheto específico). Além disso, informações completas sobre os recursos
disponíveis para os vizinhos e vizinhas
moradores de Getxo é oferecido no
www.kaixogetxo.net web. Ele está
disponível em 7 idiomas (vasco, castelhano, inglês, francês, chinês, romeno
e árabe).

Onde você nos pode encontrar?
Nós temos 3 locais para onde você pode ir o qual está de acordo com sua
área de inscrição / residência:

ALGORTA - NEGURI

ROMO - LAS ARENAS

Rua / Urgull, s/n

Rua / Monte Gorbea, 10,
Gobelaurre corner

GETXO - ANDRA MARI
Rua / Puerto Orduña, 16

Horário de atenção ao Público: Segunda a Sexta 8.00 - 14.00h.
Se tiver dificuldades com o idioma, dispusemos de DUALIA, um serviço
de tradução simultânea a maioria das línguas estrangeiras faladas em
Euskadi.

Serviços sociais locais Algorta - Neguri
Rua / Urgull, s/n, 1o andar
T: 94 4660101 				
F: 94 4660155

Local Serviços Sociais Romo - Las Arenas
Rua / Monte Gorbea, 10, Gobelaurre corner
T: 94 4660153				
F: 94 4660155

Local Serviços Sociais Getxo - Andra Mari
Rua / Puerto Orduña, 16
T: 94 4660130				
F: 94 4660155

Email: gizartez@getxo.eus
Este guia de recursos foi publicado em 2017.
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Podes também consultar o guia de assistencia e serviços em outros idiomas sobre os recursos
getxo.eus/guia website
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