Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere
1. Denominació de la proposta *
Estudi de les necessitats de la gent gran del municipi.
2. Descripció de la proposta *
A l'objecte de disposar de dades fidedignes sobre les necessitats de la població que envelleix a
Sant Pere de Ribes, caldria disposar d'un estudi que analitzi les dades provinents del cens
municipal i les que es poden obtenir d'un treball de camp (enquestes i entrevistes).
3. Justificació de la proposta *
L'actual cartera de serveis públics d'atenció especialitzada a les persones grans, està adreçada a
atendre les seves necessitats quan ja presenten dificultats per mantenir-se al seu domicili, atesa
la seva dependència, be per soledat o per claudicació del seu entorn més immediat. L'atenció i
l'acompanyament del procés d'envelliment no és suficientment ates des del punt de vista
comunitari, deixant tot un període de la vida d'aquestes persones, sense recursos i serveis
adequats a les seves necessitats. Si dotem de suport aquest període de vida, podrien minimitzar
el deterior i allargar la permanència en domicili amb bones condicions. Però per saber quins son
els serveis que poden ser de major utilitat i on s'han d'esmerçar els esforços, cal conèixer i
detectar en primer lloc quines són les necessitats que presenta aquesta població. Cal saber
quantes d'aquestes persones grans viuen soles, quina mena de suport i ajut de l'entorn reben,
quines necessitats tenen en l'àmbit de la salut, quines dificultats te el seu habitatge per
permetre'ls desenvolupar amb normalitat les activitats de la vida diària, si tenen o no
suficientment ateses les seves necessitats relacionals, socials, espirituals... Un estudi d'aquest
tipus ja s'ha dut a terme en d'altres municipis i facilita el disseny de polítiques de suport a
l'envelliment realment efectives, la qual cosa contribueix a mig i llarg termini en la millor gestió
dels recursos públics, l'aflorament de llocs de treball en l'àmbit de l'atenció a les persones i la
construcció d'una xarxa social més conscient, cohesionada i compromesa amb la vellesa.
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4. Beneficiaris/Destinataris *
Població de gent gran del municipi de Sant Pere de Ribes, les seves famílies i tot l'entorn social
en general.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

N

viabilitat tècnica
5. Criteri de

No es tracta d’una actuació que es pugui imputar a capítol
d’inversions (és capítol 2).

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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