Social
Inclusió Social

PROJECTE DAVID, FUNDACIÓ MARIANAO
DEFINICIÓ

El projecte David és un servei d’atenció social i jurídica que atén persones que es troben davant problemes penals i/o penitenciaris i no coneixen
els procediments i/o recursos per millorar la seva situació. Les persones ateses presenten alhora dificultats en el seu procés d’inclusió derivades
de problemes amb drogodependències i/o salut mental. Els destinataris són preferentment de Sant Boi i/o de la comarca del Baix Llobregat. El
Projecte David s’emmarca dins un centre obert i comunitari, la Fundació Marianao, amb un model de treball integrador i normalitzador.

SERVEIS

Ofereix informació i orientació sobre què cal fer, on anar, quins procediments seguir davant problemes i/o dubtes de tipus penal i penitenciari.
Alhora es treballa des d’una perspectiva d’acollida i suport personal i social, tenint present la circumstància de cada persona i el seu moment
processal.
El Projecte David també incorpora el treball amb els familiars dels destinataris oferint-los suport i orientació continuada durant tot el procés.
L’acció del Projecte David es situa en tres moments o fases diferenciades:
- Situacions en les que la persona té un procés judicial obert i necessita orientació i informació jurídica i acompanyament personal.
- Situacions en les que la persona es troba a medi penitenciari, en la que es treballa en coordinació amb els i les tècnics/ques de tractament de
Justícia.
- Situacions en les que la persona s’ha d’inserir de nou a la comunitat després d’un internament en un establiment penitenciari, en les que
l’acompanyament personal i la inserció laboral prenen un paper rellevant.

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

- Acompanyament psicosocial
- Assessorament legal i jurídic
- Inclusió social

DESTINATARIS

EDAT
Joves (18-35 anys)
Adults (35-60 anys)

COL·LECTIU
- Persones amb trastorns de salut mental
- Drogodependència
- Persones recloses o problemes penals

CARACTERÍSTIQUES
Cal atendre determinats criteris que seran avaluats com a pas previ per
accedir o mantenir la vinculació de les persones ateses al projecte:
Persones que manifestin interès i motivació suficient per mantenir la
vinculació al Projecte: formulació de la demanda, compliment de pactes,
assistència a entrevistes, grau de vinculació...
En el cas que la demanda vingui donada per professionals d’altres
recursos, es farà mitjançant l’informe de derivació.
Si es tracta de persones amb trastorn mental, caldrà que mantinguin
tractament i que es trobin en una situació psicopatològica compensada.
S’ha de conèixer al seu referent terapèutic i establir un pla d’intervenció

conjunt. Aquest criteri s’aplicarà també en els casos en que els serveis
d’atenció a toxicomanies (CAS), facin una derivació. La coordinació amb
aquests serveis en qualsevol cas, ha de ser intensiva.
El territori en el que intervé el Projecte David, és la Comarca del Baix
Llobregat. En el cas de persones que visquin fora de la Comarca, la
intervenció serà més puntual, dissenyant com a objectius específics la
vinculació als serveis de proximitat de la persona, actuant el Projecte
David com a pont (serveis socials municipals, servei de
drogodependències, serveis de salut en general, etc).

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
936303062
projectedavid@marian
ao.net
www.marianao.net

HORARI
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00.
Dilluns, dimarts i dimecres de 15:00 a
19:00.

ADREÇA
Fundació Marianao
Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
Marianao

