Benvolguts /des
’Ajuntament de Salt, conjuntament amb el Consorci de Benestar
Em plau informar-vos que l’Ajuntament
Social Gironès-Salt
Salt posen en marxa el nou servei que porta per nom “ Segell de Projecte
Inclusiu”.
egell és un distintiu de qualitat que l’Ajuntament atorga a PROJECTES que es
Aquest Segell
realitzen al municipi, i que certifica que aquesta iniciativa respon i està alineada amb les
necessitats prioritàriess municipals que s’establiran cada any en un DECÀLEG ANUAL DE
PRIORITATS.
Com tots sabeu, ens trobem en uns moments especialment difícils,
difícils, en un escenari en el que es
multipliquen les situacions de pobresa i precarietat econòmica dels ciutadans, i l’administració
l’admin
no en fem prou amb els propis fons.. Cal més que mai planificar, racionalitzar i optimitzar
recursos i mitjans. Desitgem, que
que els projectes que es desenvolupin al municipi siguin els
adients, comptin amb qualitat, i no es dupliquin o es solapin amb
amb actuacions similars que ja
s’estiguin realitzant. Doncs, sovint ens trobem amb molts projectes en un àmbit concret i per
contra, amb molt poques iniciatives en un altre. El Segell de Projecte Inclusiu justament és una
eina que esperem ajudi a ordenar i aconseguir aquesta complementarietat i equilibri entre
recursos invertits i necessitats prioritàries. L’objectiu és poder cobrir millor les necessitats del
municipi, i com a Ajuntament,
Ajuntament, la màxima autoritat local, volem tenir veu, fent una menció
especial i reconèixer aquelles iniciatives socials que tenen un valor pel municipi. Davant
d’agents locals, organismes i d’altres instàncies, el Segell ha d’ajudar a captar la seva
col·laboració.
Aquest servei sorgeix a partir de les propostes realitzades pel Pla d’Inclusió Social de Salt, com
a eina de racionalització i optimització de recursos , així com instrument per fomentar la
col·laboració públic-privada
privada . En aquest sentit, l’Oficina
l’Oficina Tècnica del Consorci de Benestar Social
Gironès –Salt,, ha vingut realitzant
realitzan anualment la diagnosi de necessitats socials i el mapa de
recursos inclusius.
usius. Aquests instruments aporten a l’Ajuntament
l’A
i all Consorci de Benestar
Social el coneixement necessari per a construir el DECÀLEG ANUAL DE PRIORITATS.
PRIORITATS
Aquest Decàleg recull les línies o programes que cada any l’administració local destaca com a
prioritaris, bé per mancança , especial interès o necessitat . El Decàleg es publicarà a fi que les
entitats coneguin i puguin alinear la seva acció conjuntament
conjuntament amb l’administració de forma
racional i eficaç. Aconseguirem així treballar entre tots els agents en una mateixa direcció i
objectiu final: lluitar contra l’exclusió social i a favor d’una ciutat més inclusiva, més
cohesionada i amb més benestar .

Podreu sol·licitar el Segell totes les persones
persones físiques i jurídiques que desenvolupeu
desenvolu
o desitgeu
desenvolupar projectes
rojectes en el camp de l’acció social a Salt , i posem a la vostra disposició el
servei de l’Oficina Tècnica d’Inclusió de Salt, per a la informació
informació i assessorament que
necessiteu.
Us encoratgem a continuar treballant plegats pel benestar de la nostra ciutat.
Cordialment,
Sra. Fanny Carabellido i Bruns
Tinenta d’Alcalde i regidora de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Ajuntament de Salt
Salt a, 15 de maig de 2012

