Serveis d’Intervenció
Socioeducativa (SIS)

E

l nostre municipi posa al vostre abast un
servei adreçat a totes les famílies amb
infants i adolescents del municipi i, especialment, a aquelles que es trobin en una
situació de vulnerabilitat social.
El SIS és un servei preventiu
i d’intervenció que atén les
necessitats socioeducatives
dels infants i adolescents
oferint suport, acompanyament i capacitació, en horari
diürn, a les seves famílies.
Està format per un equip
multidisciplinari de professionals —psicòleg, treballador social, integrador social, educadors
socials i monitors— que treballen per donar
a les famílies el suport necessari perquè
puguin atendre correctament els seus fills o
filles en les diferents etapes del seu desenvolupament.

Serveis d’Intervenció
Socioeducativa (SIS)
Àrea Bàsica Serveis Socials
Vila-seca
Av. de la Verge de Montserrat, 37
43480 Vila-seca
Telèfon: 977 390 024
SIS Vila-seca
Carrer de Sant Pere, 26
Telèfon: 977 394 080
SIS La Pineda
Carrer d’Alfredo Kraus, 20
Telèfon: 977 373 028
SIS La Plana
Carrer de Sant Joan, 10
Telèfon: 977 395 254

SIS VILA-SECA
Serveis d’Intervenció
Socioeducativa

L’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats, la promoció individual i col·lectiva
són els principals objectius d’aquest servei.
Treballem per tal d’avançar en la construcció d’una societat més evolucionada que
garanteixi el benestar i el desenvolupament
de les persones.

Lucía Teruel Carrillo

Regidora de Benestar Social
i Polítiques d’Igualtat
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Serveis d’Intervenció
Socioeducativa (SIS)
A qui van adreçats?
A famílies amb infants i adolescents
per donar suport socioeducatiu
que permeti millorar
les seves competències
socials, familiars i personals.
Com actuen els Serveis?
Els serveis d’intervenció socioeducativa
es presten mitjançant la intervenció
d’un equip de professionals
format per professionals de
la psicologia,
el treball social i l’educació,
mitjançant el treball individualitzat,
el grupal, el treball en xarxa
i la comunitat.

Serveis que s’ofereixen

SIS Infants
Espai d’acolliment i convivència per a
infants i adolescents de 3 a 16 anys
que potencia l’autonomia personal,
el desenvolupament emocional,
la comunicació, la socialització
i l’adquisició de coneixements.
SIS Joves
Espai per a joves de 16 a 18 anys
que ofereix atenció individualitzada
i dona suport i acompanyament
en l’assoliment dels seus projectes
personals, socials i laborals.
SIS Família
Espai per a famílies amb infants
i adolescents de 0 a 18 anys
on es faciliten eines per a millorar
les relacions familiars i enfortir capacitats
parentals, per atendre de manera
satisfactòria les seves necessitats.

Més informació
Com si pot accedir?
Els serveis SIS Vila-seca estan ubicats
en diversos espais d’ús públic
dels tres nuclis de població del municipi,
Vila-seca, la Pineda i la Plana,
responent a criteris de proximitat
a l’entorn sociofamiliar
dels infants i adolescents.

Per accedir-hi cal adreçar-se a

Àrea Bàsica Serveis Socials
Vila-seca
Av. de la Verge de Montserrat, 37
43480 Vila-seca
Telèfon: 977 390 024

