Programa d´autonomia
i envelliment actiu :
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I
PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
Torre 3 PLANTA 1
Democracia, nº 77
46018 VALÈNCIA

Nadals Entranyables

1.-FONAMENTACIÓ
La Direcció General de Serveis Socials ha realitzat durant l´any 2017 un estudi dels resultats del
programa «No estés solo en Navidad» durant els anys 2014-2015-2016 i el resultat de dit estudi
desprèn una sèrie de dades que va tenir com a conseqüència la posada en marxa en 2017 del
programa «Nadals Entranyables».
Amb el programa «Nadals entranyables» es tenen dues metes, la primera que done resposta a
una competència d´intervenció social municipal com és l´aïllament i soledat d´algunes persones
majors, i en segon lloc és fer partícips als ajuntaments de la gestió i prescripció del programa,
afavorint també la desburocratització del mateix .
És per això que aquesta Direcció vol continuar amb aquesta nova fórmula que dóna resposta a
les dues metes objectivades.

2.-OBJECTE
El programa va dirigit a les persones majors vàlides, que puguen realitzar per si soles les activitats
bàsiques de la vida diària,que visquen soles,no tinguen família o presenten conflicte greu i
tinguen dificultats de socialització, és a dir de connexió amb altres grups d´iguals o associacions,
de cara a gaudir del dia de Nadal acompanyades per altres persones.

3.-ÀMBIT D’APLICACIÓ
Serà d´aplicació a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

4.- CRITERIS A
PROFESSIONALS

TENIR

EN

COMPTE

PER

LES

I

ELS

1.- aïllament social
2.- soledat
3.- nivell d´ingressos
4.- no patir trastorns de conducta
5.- no haver gaudit d´altres programes d´envelliment actiu ( vacances socials, termalisme, viatges
associacions…)

Programa d´autonomia
i envelliment actiu :
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I
PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
Torre 3 PLANTA 1
Democracia, nº 77
46018 VALÈNCIA

Nadals Entranyables

5.- REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS
- Residir a la Comunitat Valenciana
- Ser major de 65 anys o ser pensionista amb 60 anys complits
- No tenir trastorn de conducta que puga afectar i distorsionar la convivència
residencial col·lectiu
- Valdre´s per si sols de les activitats de la vida diària
- Viure soles amb impossibilitat material de reunir-se amb amics i familiars

a un centre

6.- DIVULGACIÓ DEL PROGRAMA
Aquest programa tindrà caràcter prescriptiu per les i els professionals de l’equip social
d’intervenció, considerant-se una ferramenta de treball per a la integració social de la persona
beneficiària.

7.- PRESTACIONS DEL PROGRAMA
Dies d´estància : del 23 al 27 de desembre de 2018
Lloc : hotel a determinar a la respectiva província
Serveis:
- Estada durant 5 dies (4 nits), en un hotel situat en un municipi de la costa en cadascuna de les 3
províncies (Alacant, Castelló i València)
- Habitacions dobles amb bany complet, aigua calenta i calefacció
- Salons socials per a la realització d'activitats culturals i recreatives
- Règim de pensió completa, amb possibilitat de menú dietètic per als qui ho requerisquen
- Transport, anada i volta fins a l'establiment hoteler des de diversos punts en funció de la
procedència dels beneficiari. Una vegada seleccionats els beneficiaris es concretarà amb els
Equips Socials de Base l'horari i trajecte del viatge
- Servei d'un cocktail als assistents al programa en la data que es determini amb motiu de la visita
institucional que en representació del Consell de la Generalitat Valenciana es dugui a terme.
- L'assistència sanitària complementària a la de la Seguretat Social
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- Pòlissa d'assegurança col·lectiu de viatge la contractació del qual i gestió correspondrà al
contractista.
- Sopar especial de Nit de Nadal i menjar especial de Nadal

8.- TRAMITACIÓ
AJUNTAMENTS

DE LES SOL.LICITUDS

PER

PART

DELS

Aquelles persones que baix prescripció de l´equip considere que reuneixen els requisits i que
pateixen els criteris especificats en el punt 4 d’aquestes instruccions seran incloses per ordre i
criteri del professional sotasignat .
Tota persona que altres anys ha gaudit del programa però es considera que no compleix els
criteris establerts per al mateix serà derivada al programa de vacances socials que dóna
cobertura a les demandes per elles expressades. No es deu admetre sota ningun concepte en la
prescripció grups de persones organitzades ni components d´associacions.
Les sol·licituds de les persones que vulguen participar quedaran baix custòdia dels departaments
municipals de Serveis socials i remetràn a aquesta Direcció tan sols l´imprès-llistat ordenat per
prioritat amb les dades completes de qui considere el o la professional que els pertoque
beneficiar-se, segon ANNEX I .
No s´admetrà cap llistat fora de termini que finalitza el dia 24 de novembre de 2018.

L’ Annex I haurà de remetre’s per correu electrònic a la següent adressa:
nadal_entranyable@gva.es

9.- SELECCIÓ DELS I LES PERSONES BENEFICIÀRIES
En cas que la demanda siga superior a les places ofertades, se seleccionarà per percentatge de
sol.licitud respecte a la població tinguda en compte en el nou model bàsic de serveis socials.
Les persones en llista signada quedaran automàticament en llista d´espera. L’ Ajuntament
sol·licitant rebrà notificació de les persones beneficiàries i de les que queden en llista. La baixa

Programa d´autonomia
i envelliment actiu :
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I
PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
Torre 3 PLANTA 1
Democracia, nº 77
46018 VALÈNCIA

Nadals Entranyables

d’alguna persona participant per motiu de salut provocarà la immediata selecció de la següent a la
llista, prèvia comunicació per escrit a la Direcció General. Queda a criteri professional el que
puguen gaudir persones que mai han pogut participar en el programa.
La data de tancament del llistat dels assistents per raó d’assegurança de viatgers s´efectuarà com
a mínim amb 8 dies d´antelació de l´eixida.

10.- AVALUACIÓ
Durant l´estudi i donada que la competència en la intervenció social és local s´ha conegut de
diverses pràctiques i projectes municipals que considerem imprescindibles,eficaços i amb molta
qualitat. També es coneix de la duplicitat d´aquest programa en algunes poblacions. Pel que
considerem necessari que les entitats locals informen de quantes actuacions es realitzen o vagen
a realitzar en aquest marc de soledat o manca de relacions socials a la fi d´impulsar aquest
projecte des del les línies nominatives en el programa de convivència a aquells municipis que es
fomente i /o treballe.
Aquest programa ens ha de fer servir de ferramenta de detecció i atenció a persones majors amb
diagnòstic greu d´aïllament, pel que considerem que cal recollir el seu impacte junt a la intervenció
social coneixent de primera ma si es adient a provocar el canvi en la persona que és patidora
d´ella.
Donada la nova formulació del programa es considera indispensable la participació dels
Ajuntaments que conformen la sol.licitud amb la intenció de les modificacions oportunes si escau.
València a 31 d’octubre de 2018
LA DIRECTORA GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA

Mercè Martínez i LLopis
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ANNEX I
PROPOSTA MUNICIPAL
Na/En____________________________________________professional de l´equip d´intervenció
social municipal de __________________________________ prescriu a les següents persones
poder beneficiar-se del programa nadals entranyables.

ordre

Nom i cognoms

DNI

n.º sip

Telèfon

1
2
3
4
5
6

La /El professional sotasignat prescriu baix la seua facultat que les persones nomenades en el
llistat anterior reuneixen per ordre els criteris del punt 4 marcats a la instrucció del programa
“Nadals Entranyables” , acomplint tots els requisits definits al punt 5 de la mateixa. Custodiant tota
la documentació que estima pertinent per a poder acreditar aquest llistat.

professió i n.º col.legiació

signatura

Programa d´autonomia
i envelliment actiu :
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I
PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
Torre 3 PLANTA 1
Democracia, nº 77
46018 VALÈNCIA

Nadals Entranyables

ANNEX II

SOL.LICITUD
COGNOMS DE LA PERSONA INTERESSADA

NOM

IDENTIFICACIÓ
DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SEXE

TELÈFON

ADREÇA

NUM

LOCALITAT

PROVÍNCIA

N.º SIP

Sol.licita: que siga acceptada la present sol.licitud d´estància dins del programa «Nadals
Entranyables» i declara que són certes les dades i documents continguts en aquesta sol.licitud.
Conforme al disposat en l´article 6 de la Llei Orgànica de Dades de Caràcter Personal ,
AUTORITZE, expressament a l’ Ajuntament de ________________________a accedir a les
meues dades personals obrant en els fitxers de l´administració Tributària i de la Seguretat Social,
als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i condicions necessàries per a gaudir de
l’ ajuda d´aquesta convocatòria.

