Família i menors
FAMILIA I MENORS
Des del Departament de Benestar Social
es realitzen les següents gestions i
programes:
Sol·licitud i renovació del títol de família nombrosa.
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Sol·licitud i tramitació de prestacions econòmiques
individualitzades per a plantar cara a les despeses
derivades de l’ús de l’habitatge (lloguer), a les
necessitats bàsiques (alimentació) i despeses
extraordinàries.
Sol·licitud de lloguer solidari d’habitatge.
Sol·licitud i seguiment de la renda garantida de
ciutadania.
Sol·licitud d’adopció nacional i internacional.
Gestió del recurs de acolliment familiar, sent aquest
un recurs social que proporciona una família alternativa
a la d’origen a aquells menors que per diverses raons
no poden conviure amb la seva pròpia.
Tramitació d’ajudes econòmiques per acolliment
familiar que poden sol·licitar algunes famílies que han
acollit a un menor i que aquest acolliment està formalitzat
per la Conselleria de Benestar Social.

Programa d’Inserció Social per a joves
Dirigit a joves entre els 16 i 25 anys i l’objectiu dels quals
és dotar de recursos personals per a la seua inserció en
la societat a través d’informació sobre alternatives
acadèmiques i dotar-los d’habilitats per a la recerca activa
d’ocupació, ampliant així les seues xarxes socials.
Per al desenvolupament d’aquest programa es requereix
l’actuació conjunta de: l’Agència de Desenvolupament Local
(ADL), la Casa de la Joventut, Esport i el Departament de
Benestar Social.
• Mesures judicials coordinació amb FUNDACIÓ
DIAGRAMA en el seguiment i compliment de les
mesures judicials imposades a menors infractors.

Programa d’Intervenció Familiar
Treballa amb persones o famílies d’alt risc, que necessiten orientació, ajuda
per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el mitjà
social, amb l’objectiu de promoure la convivència social i familiar, així com
possibilitar la integració en la comunitat

Absentisme escolar
Projecte per a prevenir la delinqüència juvenil i afavorir la incorporació dels
joves al món laboral al fomentar l’escolarització fins als 16 anys, on els joves
poden obtenir un certificat d’estudis, requisit indispensable para accedir a
qualsevol treball.

Seguiment escolar
Projecte que afavoreix un punt d’observació de l’evolució dels menors en un
mitjà ric en estimulació, establiment de relacions, adquisició de responsabilitats,
que poden ampliar-se a altres àmbits

Xarxa de suport escolar
Aquest projecte té com objectiu la construcció d’una xarxa que vincule a
aquelles persones i institucions (públiques o particulars) que duen avant la
tasca de participar en el sosteniment de l’escolaritat. Participen d’aquesta
xarxa , parròquies i associacions a les quals assisteixen xiquets i joves per
a realitzar les tasques escolars i participar de grups d’estudi coordinats per
adults.
Projecte d’intervenció socioeducatiu des de l’àmbit familiar dirigit
a famílies gitanes amb menors que presenten característiques d’exclusió
social, absentisme escolar, amb la finalitat de fomentar la normalització de
les relacions entre la família, els menors i el sistema educatiu a través de la
coordinació amb FAGA.
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