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socials
Creu Roja Inca

De qui depèn?

Creu Roja
Autonòmica

Què fa?
Projectes d’inclusió social per a famílies en risc d’exclusió.
Projectes per a persones majors.
Projectes per a joves.
Projectes per a dones en situació de risc social.

Qui hi pot anar?
Qualsevol persona o família pot venir a contactar amb nosaltres per valorar
la seva situació.
Contacte

Com accedir?
Horari d’atenció de dilluns a dimecres de 9:30 a 13:00 hores a les oficines.

Avinguda General Luque, 223, Inca
971 504 635
agfima@cruzroja.es
Responsable: Àgueda Fiol
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socials
fundación diagrama

De qui depèn?

Fundación
Diagrama

Què fa?
Des de l’any 1991, treballa en l’atenció de necessitats de persones vulnerables o en dificultat social.
Desenvolupa projectes a diverses àrees: socioeducativa, sociosanitària, d’inserció laboral, cooperació al
desenvolupament, de recerca i de sensibilització, tant a nivell nacional com internacional, desenvolupant
la seva tasca a Inca, en el Servei de Suport per a la Inserció Laboral de Joves des
de fa 11 anys.

Qui hi pot anar?

Atres programes

Joves entre 16 i 29 anys que no disposen
de feina ni estan realitzant una formació
reglada i es troben en cerca activa de
feina (inscrits com a demandants de feina
al SOIB i donats d’alta a la plataforma de
Garantia Juvenil). Menors, joves i famílies
en situació de vulnerabilitat.

- Prevenció de la violència intrafamiliar (Inca i Palma)
- Intervenció fills/es de dones víctimes de violència de
gènere (Inca i Palma)
- Prevenció de ciberassetjament: Ponte alerta (Inca i
Palma)
- Prevenció de la violència de gènere a l’adolescència:
Mejores iguales (Inca i Palma)
- Orientació i Inserció Laboral per a joves a partir de 16
anys i d’Intervenció Educativa per a joves entre 14 i 17
anys en situació de desprotecció dependents de l’IMAS
Servei de suport familiar

Com accedir?
Horari d’atenció de dilluns a dimecres de
9:30 a 13:00 hores a les oficines.
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Contacte
INCA
Centre Bit, Selleters, 25, despatx 19
971 887 203/871 912 723/608745958
pre-ocupacio@diagrama.org
fundaciondiagrama.es
Responsable: Maria de la Concepció
Merino Morey
PALMA
Llorenç Riber, 16, Baixos
971 245 990 / 608 745 958
pre-ocupacio@diagrama.org
fundaciondiagrama.es
Responsable: Íñigo Martínez de San
Vicente Estibalez / Francisco Francés

socials
Fundació es garrover
servei d’atenció a les famílies

Què fa?

De qui depèn?

Fundació
Es Garrover

Servei integral a les famílies i persones amb problemàtica relacionada amb la salut mental. Els objectius
son:
-Afavorir l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar, social i comunitari
-Oferir tot un conjunt d’actuacions encaminades a l’acompanyament, al seu benestar i al seu
apoderament com a familiars. Un espai de suport per tractar les necessitats i dificultats del nucli familiar.
-Contribuir a la millora de la seva qualitat de vida amb relacions familiars que acompanyin la
recuperació.
-Formació i intervenció terapèutica unifamiliar i multifamiliars.

Qui hi pot anar?

Contacte

Familiars i persones amb una problemàtica de salut mental.

Espai Garrover, c/ Sencelles, 1, Inca
689 160 220 / 695 669 400
families@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Àngela Andújar / Elena Torres

Com accedir?
-Per demanda directa de les famílies
-Per sol·licitud de Serveis o Professionals
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socials
Fundació es garrover

De qui depèn?

servei ocupacional

Què fa?
Servei d’atenció diürna orientat a afavorir la integració social i/o laboral de la persona, mitjançant
el desenvolupament d’activitats ocupacionals, prelaborals, laborals, d’oci i temps lliure i així evitar el
deteriorament i l’aïllament social.
Pretén donar el suport necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, creant
vincles amb els recursos de la comunitat.
Ofereix seguiment a la salut mental i acompanyament en el procés de recuperació de la persona.

Qui hi pot anar?

Contacte

Persones en edat laboral i amb trastorn de salut mental.

c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363
direcciosocial@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Magda Socias

Com accedir?
Per porta o per derivació d’un altre servei o entitat.
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Fundació
Es Garrover

socials
visibles

atenció integral i promoció de l’autonomia
Què fa?
Servei especialitzat per a persones amb discapacitat associada a trastorn mental, format per actuacions
de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure l’autonomia i la inclusió efectiva de
cada persona mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat. Prestacions del servei:
· Activitats de la vida diària.			
· Habilitats socials.
· Programes d’autodirecció.			
· Vida a la comunitat.
· Orientació i formació.			
· Vincles.
· Atenció psicològica.				
· Atenció a famílies.
· Atenció personal i social.

Qui hi pot anar?
Persones majors de 16 anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% associat a un
diagnòstic de salut mental, i amb una situació de desconnexió o dificultat de vinculació amb dispositius
específics de rehabilitació o suport de la xarxa pública o privada.

Com accedir?

Emplenar el full de derivació i enviar-ho per correu electrònic a la coordinadora del servei.

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
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De qui depèn?

3 Salut Mental,
subvencionat per
l’IMAS

Contacte
c/ Novel·lista Pérez Galdós,
109, 1r, Inca
659 383 913
mtreguant@3salutmental.com
3salutmental.com
Responsable: Maria Teresa
Reguant

socials
IMAS

De qui depèn?

CENTRE COMARCAL D’INCA
Què fa?
Atenen qualsevol demanda de la ciutadania sobre serveis socials, així com tramitació i gestió dels títols de
família nombrosa nous i renovats, i servei de registre. Donen informació i suport a les ajudes econòmiques a
gent gran i a persones amb discapacitat en el període anual de cada convocatòria.
Servei de persones amb discapacitat.
Atenció a la dependència: equip de vellesa i família.
Àrea d’inclusió social: valoració, derivació i seguiment de la xarxa d’inserció. Unitat mòbil d’emergències
socials.
Servei de prestacions: servei especialitzat d’inserció social i laboral.
Atenció a les drogodependències: unitat de conductes delictives (UCA).
Àrea de menors i família.
Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència.

Institut Mallorquí
d’Afers Socials

Contacte
General Luque, 223, 1er, Inca
971 880 216
atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net
imasmallorca.net
Responsable: M. Antònia Barceló Riera

Qui hi pot anar?
Familiars i persones amb una problemàtica de salut mental.

Com accedir?
-Per demanda directa de les famílies
-Per sol·licitud de Serveis o Professionals
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socials
Policia local d’inca
Què fa?
- Protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
- Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el casc urbà, d’acord amb les normes de circulació.
- Instruir atestats per accidents de circulació dins del casc urbà.
- Policia administrativa, quant a les ordenances, bàndols i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la
seva competència.
- Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l’article 29.2 d’aquesta Llei.
- La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista
en les Lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
- Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar comissió d’actes delictius en el marc
de col·laboració establert en les juntes de seguretat.
- Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la policia de les
Comunitats Autònomes la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions
humanes, quan siguin requerits per a això.
- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.

Qui hi pot anar?

La nostra actuació inclou a tota la població, tant resident a Inca com visitants o transeünts.

Com accedir?

Es pot requerir el nostre servei directament: en persona o per telèfon, així com mitjançant l’112.

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
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De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Contacte
Plaça 1r de Maig s/n
871 914 600
policia@incaciutat.com
Responsable: Cap de la
Policia Local

socials
PROBENS
Què fa?
- SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL: adreçat a usuaris i usuàries en edat laboral i en situació d’atur que es
comprometen a realitzar un itinerari d’inserció laboral individualitzat amb l’objectiu de millorar la
seva ocupabilitat i, d’aquesta manera, tenir més oportunitats de trobar un treball adaptat al seu perfil i
necessitats.
- SERVEI D’ACOLLIDA: adreçat a qualsevol persona d’entre 16 i 65 anys amb situació legal o en situació
de regularitzar-se els quals necessiten assessorament, orientació i acompanyament en els recursos
comunitaris.
- SERVEI SOCIOEDUCATIU: adreçat a menors de 0 a 18 anys i les seves famílies, prioritzant aquelles en
situació de pobresa i vulnerabilitat social, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les seves
competències per tal de millorar els seus processos d’integració social, educativa i fomentar l’autonomia.

Qui hi pot anar?

Es poden adreçar als nostres serveis persones procedents de tots els municipis de la illa de Mallorca.

Com accedir?

Els/les usuaris/es poden accedir mitjançant la derivació d’altres recursos o entitats, així com també, poden
sol·licitar el servei adreçant-se a una de les oficines de l’entitat.
De dilluns a dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h, divendres de 9:00h a 13:00h
Estius: de 9:00h a 16:00h.

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
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De qui depèn?

PROBENS
Associació per a
l’estudi i Promoció del
Benestar Socials

Contacte
Paraires, 2, local 6, Inca
Av. General Luque, 223,
Inca
971 505 633/971 502 356
inca@probens.org
probens.org
Responsable: Júlia Corrales
610 811 701
julia@probens.org

socials
serveis socials
Què fa?

Són serveis de caràcter universal, obert i polivalent, constitueixen el canal normal d’accés al sistema de serveis
socials, i garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat. Serveis que ofereixen:
- Informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació sobre els recursos socials existents.
- Atenció a la dependència.
- Ajuda a domicili.
- Teleassistència domiciliària.
- Teleassistència per a víctimes de violència de gènere.
- Treball socioeducatiu amb infants i adolescents.
- Treball comunitari.
- Accions formatives del programa ALTER.
- Inserció sociolaboral.
- Mediació intercultural.
- Ajudes econòmiques puntuals per fer front a situacions de necessitat social determinades.
- Formació per a la competència familiar.
- Suport psicosocial i d’intervenció en infància i família en situació de risc.

Qui hi pot anar?

La població resident al municipi d’Inca.

Com accedir?

Acudir al departament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
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De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Contacte
Av. General Luque, 223,
Inca
871 912 371
serveissocials@ajinca.net
incaciutat.com
Responsable polític: Maria
Antònia Pons
Responsable tècnic: Maria
Magdalena Llinàs

socials
fundació es garrover
suport a l’habitatge

Què fa?
És un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic
de salut mental greu i amb necessitat de suport que viuen soles o en parella o que conviuen amb altres
persones amb discapacitat, dependència o persones que per edat o problemes greus de salut no es poden
considerar un adequat suport. El servei es presta al domicili de la persona sol·licitant o de la seva família
i és de caràcter socioeducatiu.
L’objectiu principal és procurar la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament a la pròpia llar i
la integració social en l’entorn comunitari dels usuaris, i afavorir la permanència al domicili de manera
autònoma.

Qui hi pot anar?
Persones de més de 18 anys amb una discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu i amb
necessitat de suport extern, limitat o intermitent, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Com accedir?

Presentant una sol·licitud signada a la Direcció General de Dependència, a través del Servei d’Atenció a
la Discapacitat amb horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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De qui depèn?

Fundació Es Garrover,
subvencionat per la
Conselleria d’Afers
Socials i Esports

Contacte
c/ de Joan Crespí, 11,
Palma
971 178 991
Punt d’Atenció al Ciutadà
d’Inca
Av. del Raiguer, 95, Inca
971 177 899

SALUT
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comunitari
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SALUT
projecte home balears
tractament de les adiccions

Què fa?

De qui depèn?

Projecte Home
Balears

Prevenir, atendre i donar resposta als problemes generats per les
addiccions en la societat Balear mitjançant la recerca i el desenvolupament
de programes de prevenció i teràpia que, combinant la intervenció
individualitzada i grupal, ofereixen una alternativa eficaç i adaptada a les
persones afectades per una addicció i al seu entorn familiar, per aconseguir
la seva autonomia, creixement personal i una adequada integració
sociolaboral.
Contacte
Avda. General Luque, 222
Casal Entitats Ciutadanes, 1er, sala 11
971 571 334
horabaixa@projectehome.com
projectehome.com
Responsable: Francisco Antonete

Qui hi pot anar?
Tothom

Com accedir?
Demanar cita per telèfon.
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SALUT
IMAS

De qui depèn?

CENTRE COMARCAL D’INCA
Què fa?
Atenen qualsevol demanda de la ciutadania sobre serveis socials, així com tramitació i gestió dels títols de
família nombrosa nous i renovats, i servei de registre. Donen informació i suport a les ajudes econòmiques a
gent gran i a persones amb discapacitat en el període anual de cada convocatòria.
Servei de persones amb discapacitat.
Atenció a la dependència: equip de vellesa i família.
Àrea d’inclusió social: valoració, derivació i seguiment de la xarxa d’inserció. Unitat mòbil d’emergències
socials.
Servei de prestacions: servei especialitzat d’inserció social i laboral.
Atenció a les drogodependències: unitat de conductes delictives (UCA).
Àrea de menors i família.
Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència.

Institut Mallorquí
d’Afers Socials

Contacte
General Luque, 223, 1er, Inca
971 880 216
atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net
imasmallorca.net
Responsable: M. Antònia Barceló Riera

Qui hi pot anar?
Familiars i persones amb una problemàtica de salut mental.

Com accedir?
-Per demanda directa de les famílies
-Per sol·licitud de Serveis o Professionals
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SALUT
unitat de conductes addictives
unitat de conductes addictives

Què fa?

De qui depèn?

Institut Mallorquí
d’Afers Socials

Atenció ambulatòria a les persones amb trastorn per consum d’alcohol i/o
consum d’altres drogues (exceptuant el tabac), aixó com les persones que
presenten una addicció comportamental.
També donen atenció a les famílies de les persones que pateixen un
problema d’addicció i a qualsevol persona interessada en rebre una
informació sobre aquesta problemàtica.

Qui hi pot anar?

Persones majors de 22 anys que presentin un trastorn per consum de
l’alcohol i altres drogues i/o addiccions de tipus comportamental que
tinguin el seu centre de salut a la comarca d’Inca.

Com accedir?
Les persones interessades en realitzar un tractament per la seva addicció
pot contactar directament amb la UCA.

Contacte
General Luque, 223, 1er, Inca
687 602 564 / 971 880 216
ucainca@imas.conselldemallorca.net
imasmallorca.net
Responsable: Albert Moratinos
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SALUT
APS

De qui depèn?

atenció al pacient suïcida
Què fa?
Programa de prevenció de conductes de risc suïcida.

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Qui hi pot anar?
Persones que tenguin idees de mort o de fer-se mal, o si han tengut
qualque temptativa autolítica o intent de suïcidi.
Contacte
Hospital Comarcal d’Inca
Carretera vella de Llubí s/n, Inca
971 888 500
programaAPS@hcin.es

Com accedir?
Per derivació professional de salut mental.
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SALUT
programa d’entrenament
en cognició social
Què fa?
Programa per a millorar les relacions interpersonals, habilitats socials i de
comunicació, etc.

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Qui hi pot anar?
Persones amb dificultats en la percepció de situacions socials que dóna lloc
a conflictes per una mala interpretació del context o situació.
Contacte
UCR So Na Monda
Bisbe Moro s/n, Inca
971 880 413 / 647 355 017

Com accedir?
Contactar amb la persona responsable.
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SALUT
esac

De qui depèn?

equip de seguiment assertiu comunitari
en salut mental
Què fa?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

És un programa dirigit a persones amb problemes de salut mental (i a les seves famílies),
diagnosticades de TMG, ateses per la xarxa de salut mental i desvinculades de la resta de
recursos comunitaris, independentment del motiu, l’objectiu és oferir un suport interdisciplinar
que abarqui les diferents dimensions de la persona que l’ajudin a atenuar les possibles
dificultats derivades del problema de salut mental i posar en marxa estratègies personals per a
la recuperació, i que aconsegueixi revincular-se a la xarxa soci-comunitària per a fer ús d’ella
segons les seves necessitats.

Qui hi pot anar?

Contacte

Persones amb problemes de salut mental, amb diagnòstic de trastorn mental greu,
desvinculades de la xarxa de salut mental i comunitària, o en risc, que de forma voluntària
vulguin ser ateses.

Hospital Comarcal d’Inca
Carretera vella de Llubí s/n, Inca
971 888 500 ext. 4080 / 609 920 121
esac@hcin.es

Com accedir?
La derivació es realtiza des dels recursos de salut mental, públic o entitats privades, o des de
Serveis Socials.
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SALUT
hospital de dia
de psiquiatria
Què fa?
Atenció a pacients amb psicopatologia activa severa en règim
d’hospitalització parcial (horari de matins), que precisen seguiment
clínic i/o tractament diari amb cobertura social suficient que els permeti
mantenir-se en la comunitat.

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Qui hi pot anar?
Persones amb problemes de salut mental greu: persones amb trastorns
psicòtics, trastorns de l’estat d’ànim, trastorns de personalitat i del
comportament.

Contacte
HDD Psiquiatria (hospital d’Inca)
Carretera vella de Llubí s/n, Inca
971 888 500 ext. 4080 / 609 920 121
rocio.gomes@hcin.es

Com accedir?
Per derivació professional de salut mental.
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SALUT
programa de
primers episodis psicòtics
Què fa?
Programa d’atenció clínica per a persones diagnosticades.

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Qui hi pot anar?
Persones que tenen o han tengut símptomes psicòtics dins un primer brot.
Contacte
Unitat de Salut Mental de Son Amonda
Bisbe Moro s/n, Inca
971 888 500 ext. 4080 / 609 920 121

Com accedir?
Derivació d’un professional.
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SALUT
proenfa

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Què fa?
Programa d’entrenament i capacitació per a familiars de persones amb
trastorns mentals greus.

Qui hi pot anar?
Persones familiars d’una persona afectada per un trastorn mental greu.
Contacte
USM So Na Monda
Bisbe Moro s/n, Inca
971 880 727

Com accedir?
Contactar amb la persona responsable.
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SALUT
psicoeducació
en trastorn bipolar
Què fa?
Programa de psicoeducació per a persones diagnosticades de trastorn
bipolar.

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Qui hi pot anar?
Persones amb diagnòstic i situació estable.
Contacte
HDD Psiquiatria (hospital d’Inca)
Carretera vella de Llubí s/n, Inca
971 888 500 ext. 4080 / 609 920 121

Com accedir?
Derivació d’un professional.
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SALUT
temps de nins

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Què fa?
Espai familiar per a persones amb trastorn mental greu i els seus fills.

Qui hi pot anar?
Persones amb trastorn mental greu que tenen fills.

Contacte

Com accedir?

626 629 892
tempsdenins@hcin.es

Contactar amb la persona responsable.
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SALUT
psicoeducació en Trastorn
límit de Personalitat
Què fa?
Programa de psicoeducació per a persones amb trastorn límit de
personalitat.

De qui depèn?

Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Qui hi pot anar?
Persones diagnosticades, després de derivació i valoració del responsable.

Contacte
HDD Psiquiatria (hospital d’Inca)
Carretera vella de Llubí s/n, Inca
971 888 500 ext. 4080 / 609 920 121

Com accedir?
Derivació d’un professional.
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SALUT
unitat comunitària
de rehabilitació

De qui depèn?

Què fa?
És un centre de rehabilitació psicosocial per a persones diagnosticades d’un
trastorn mental greu.

Qui hi pot anar?
Persones diagnosticades amb un trastorn mental greu.
Contacte
Centre BIT d’Inca
c/ dels Selleters, 25, Inca
971 880 413 / 683 535 387

Com accedir?
Derivació d’un professional.
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Hospital
Son Espases
IB-Salut

educatius

centre
universitari inca

formació
dual

serveis
socials
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educatius
fundación diagrama

De qui depèn?

Fundación
Diagrama

Què fa?
Des de l’any 1991, treballa en l’atenció de necessitats de persones vulnerables o en dificultat social.
Desenvolupa projectes a diverses àrees: socioeducativa, sociosanitària, d’inserció laboral, cooperació al
desenvolupament, de recerca i de sensibilització, tant a nivell nacional com internacional, desenvolupant
la seva tasca a Inca, en el Servei de Suport per a la Inserció Laboral de Joves des
de fa 11 anys.

Qui hi pot anar?

Atres programes

Joves entre 16 i 29 anys que no disposen
de feina ni estan realitzant una formació
reglada i es troben en cerca activa de
feina (inscrits com a demandants de feina
al SOIB i donats d’alta a la plataforma de
Garantia Juvenil). Menors, joves i famílies
en situació de vulnerabilitat.

- Prevenció de la violència intrafamiliar (Inca i Palma)
- Intervenció fills/es de dones víctimes de violència de
gènere (Inca i Palma)
- Prevenció de ciberassetjament: Ponte alerta (Inca i
Palma)
- Prevenció de la violència de gènere a l’adolescència:
Mejores iguales (Inca i Palma)
- Orientació i Inserció Laboral per a joves a partir de 16
anys i d’Intervenció Educativa per a joves entre 14 i 17
anys en situació de desprotecció dependents de l’IMAS
Servei de suport familiar

Com accedir?
Horari d’atenció de dilluns a dimecres de
9:30 a 13:00 hores a les oficines.

Contacte
INCA
Centre Bit, Selleters, 25, despatx 19
971 887 203/871 912 723/608745958
pre-ocupacio@diagrama.org
fundaciondiagrama.es
Responsable: Maria de la Concepció
Merino Morey
PALMA
Llorenç Riber, 16, Baixos
971 245 990 / 608 745 958
pre-ocupacio@diagrama.org
fundaciondiagrama.es
Responsable: Íñigo Martínez de San
Vicente Estibalez / Francisco Francés
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educatius
Centre universitari
d’inca

De qui depèn?

Què fa?
Posa a l’abast dels estudiants universitaris, pre-universitaris i de la
societat en general, unes instal·lacions on informar-se de l’àmplia oferta
universitària, organitzar activitats educatives i culturals i fomentar l’estudi i
l’activitat intel·lectual, crítica i universitària.
A més de comptar amb sales d’estudi, biblioteques i sales d’accés a
Internet, també faciliten tràmits administratius i burocràtics relacionals
amb la Universitat.
Contacte
Casal de Joves Sa Fàbrica
Avinguda de Lluc, 299, Inca
971 507 123
cui@incaciutat.com
Responsable: Antònia Coll

Qui hi pot anar?
Tothom.

Com accedir?

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
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Ajuntament
d’Inca

educatius
PROBENS
Què fa?
- SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL: adreçat a usuaris i usuàries en edat laboral i en situació d’atur que es
comprometen a realitzar un itinerari d’inserció laboral individualitzat amb l’objectiu de millorar la
seva ocupabilitat i, d’aquesta manera, tenir més oportunitats de trobar un treball adaptat al seu perfil i
necessitats.
- SERVEI D’ACOLLIDA: adreçat a qualsevol persona d’entre 16 i 65 anys amb situació legal o en situació
de regularitzar-se els quals necessiten assessorament, orientació i acompanyament en els recursos
comunitaris.
- SERVEI SOCIOEDUCATIU: adreçat a menors de 0 a 18 anys i les seves famílies, prioritzant aquelles en
situació de pobresa i vulnerabilitat social, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les seves
competències per tal de millorar els seus processos d’integració social, educativa i fomentar l’autonomia.

Qui hi pot anar?

Es poden adreçar als nostres serveis persones procedents de tots els municipis de la illa de Mallorca.

Com accedir?

Els/les usuaris/es poden accedir mitjançant la derivació d’altres recursos o entitats, així com també, poden
sol·licitar el servei adreçant-se a una de les oficines de l’entitat.
De dilluns a dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h, divendres de 9:00h a 13:00h
Estius: de 9:00h a 16:00h.
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De qui depèn?

PROBENS
Associació per a
l’estudi i Promoció del
Benestar Socials

Contacte
Paraires, 2, local 6, Inca
Av. General Luque, 223,
Inca
971 505 633/971 502 356
inca@probens.org
probens.org
Responsable: Júlia Corrales
610 811 701
julia@probens.org

educatius
Fundació es garrover

De qui depèn?

formació dual

Fundació
Es Garrover

Què fa?
És un servei de formació, actualment es realitza Formació dual en Activitats Auxiliars de Comerç. La
Formació va adreçada a persones amb discapacitat per trastorn mental que estan a l’atur i volen
formar-se i treballar a la vegada.
Les persones que fan formació dual tenen un contracte a jornada parcial.

Qui hi pot anar?
Persones majors de 16 anys que estan a l’atur i tenen un certificat de
discapacitat del 33% o més per trastorn mental.

Com accedir?
Contactar amb l’Àrea Laboral de la Fundació Es Garrover

Contacte
c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363 / 615 541 338
allabres@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Antònia Llabrés
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educatius
serveis socials

Què fa?

Són serveis de caràcter universal, obert i polivalent, constitueixen el canal normal d’accés al sistema de serveis
socials, i garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat. Serveis que ofereixen:
- Informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació sobre els recursos socials existents.
- Atenció a la dependència.
- Ajuda a domicili.
- Teleassistència domiciliària.
- Teleassistència per a víctimes de violència de gènere.
- Treball socioeducatiu amb infants i adolescents.
- Treball comunitari.
- Accions formatives del programa ALTER.
- Inserció sociolaboral.
- Mediació intercultural.
- Ajudes econòmiques puntuals per fer front a situacions de necessitat social determinades.
- Formació per a la competència familiar.
- Suport psicosocial i d’intervenció en infància i família en situació de risc.

Qui hi pot anar?

La població resident al municipi d’Inca.

Com accedir?

Acudir al departament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.
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De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Contacte
Av. General Luque, 223,
Inca
871 912 371
serveissocials@ajinca.net
incaciutat.com
Responsable polític: Maria
Antònia Pons
Responsable tècnic: Maria
Magdalena Llinàs

laborals
inserció
laboral

servei
ocupacional

centre

comarcal inca

centre formació
“es serral”

centre FORMACIÓ
“INCA EMPOWER”

centre especial
de treball

centre formació
“es xorrac”

centre FORMACIÓ
“S’ENDOLL”
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formació
dual

laborals
Creu Roja Inca

De qui depèn?

Creu Roja
Autonòmica

Què fa?
Projectes d’inclusió social per a famílies en risc d’exclusió.
Projectes per a persones majors.
Projectes per a joves.
Projectes per a dones en situació de risc social.

Qui hi pot anar?
Qualsevol persona o família pot venir a contactar amb nosaltres per valorar
la seva situació.
Contacte

Com accedir?
Horari d’atenció de dilluns a dimecres de 9:30 a 13:00 hores a les oficines.

Avinguda General Luque, 223, Inca
971 504 635
agfima@cruzroja.es
Responsable: Àgueda Fiol
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laborals
fundación diagrama

De qui depèn?

Fundación
Diagrama

Què fa?
Des de l’any 1991, treballa en l’atenció de necessitats de persones vulnerables o en dificultat social.
Desenvolupa projectes a diverses àrees: socioeducativa, sociosanitària, d’inserció laboral, cooperació al
desenvolupament, de recerca i de sensibilització, tant a nivell nacional com internacional, desenvolupant
la seva tasca a Inca, en el Servei de Suport per a la Inserció Laboral de Joves des
de fa 11 anys.

Qui hi pot anar?

Atres programes

Joves entre 16 i 29 anys que no disposen
de feina ni estan realitzant una formació
reglada i es troben en cerca activa de
feina (inscrits com a demandants de feina
al SOIB i donats d’alta a la plataforma de
Garantia Juvenil). Menors, joves i famílies
en situació de vulnerabilitat.

- Prevenció de la violència intrafamiliar (Inca i Palma)
- Intervenció fills/es de dones víctimes de violència de
gènere (Inca i Palma)
- Prevenció de ciberassetjament: Ponte alerta (Inca i
Palma)
- Prevenció de la violència de gènere a l’adolescència:
Mejores iguales (Inca i Palma)
- Orientació i Inserció Laboral per a joves a partir de 16
anys i d’Intervenció Educativa per a joves entre 14 i 17
anys en situació de desprotecció dependents de l’IMAS
Servei de suport familiar

Com accedir?
Horari d’atenció de dilluns a dimecres de
9:30 a 13:00 hores a les oficines.

Contacte
INCA
Centre Bit, Selleters, 25, despatx 19
971 887 203/871 912 723/608745958
pre-ocupacio@diagrama.org
fundaciondiagrama.es
Responsable: Maria de la Concepció
Merino Morey
PALMA
Llorenç Riber, 16, Baixos
971 245 990 / 608 745 958
pre-ocupacio@diagrama.org
fundaciondiagrama.es
Responsable: Íñigo Martínez de San
Vicente Estibalez / Francisco Francés
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laborals
Fundació es garrover

De qui depèn?

servei d’inserció laboral

Què fa?
És un servei d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb trastorn
mental. Feim:
• Informació i assessorament en gestions laborals.
• Entrenament en aspectes laborals.
• Intermediació, inserció i suport en el lloc de feina i en la formació.
• Atenció i seguiment a la salut mental.

Qui hi pot anar?
Persones majors de 16 anys que volen trobar i/o mantenir el seu lloc
de feina i tenen un certificat de discapacitat del 33% o més per trastorn
mental.

Com accedir?
Contactar amb l’Àrea Laboral de la Fundació Es Garrover

Contacte
c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363 / 615 541 338
allabres@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Antònia Llabrés
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Fundació
Es Garrover

laborals
Fundació es garrover

De qui depèn?

centre especial de treball

Què fa?
És un servei que garanteix una feina remunerada a persones amb trastorn mental, amb l’objectiu de
capacitar-les en les competències laborals i personals en un context de productivitat i competitivitat per
accedir al mercat laboral.

Qui hi pot anar?
Persones que estan en algun servei de la pròpia Fundació i tenen l’objectiu
laboral de treballar.

Com accedir?
Contactar amb l’Àrea Laboral de la Fundació Es Garrover

Contacte
c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363 / 615 541 338
allabres@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Antònia Llabrés
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Fundació
Es Garrover

laborals
Fundació es garrover

De qui depèn?

servei ocupacional

Què fa?
Servei d’atenció diürna orientat a afavorir la integració social i/o laboral de la persona, mitjançant
el desenvolupament d’activitats ocupacionals, prelaborals, laborals, d’oci i temps lliure i així evitar el
deteriorament i l’aïllament social.
Pretén donar el suport necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, creant
vincles amb els recursos de la comunitat.
Ofereix seguiment a la salut mental i acompanyament en el procés de recuperació de la persona.

Qui hi pot anar?

Contacte

Persones en edat laboral i amb trastorn de salut mental.

c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363
direcciosocial@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Magda Socias

Com accedir?
Per porta o per derivació d’un altre servei o entitat.
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Fundació
Es Garrover

laborals
IMAS

De qui depèn?

CENTRE COMARCAL D’INCA
Què fa?
Atenen qualsevol demanda de la ciutadania sobre serveis socials, així com tramitació i gestió dels títols de
família nombrosa nous i renovats, i servei de registre. Donen informació i suport a les ajudes econòmiques a
gent gran i a persones amb discapacitat en el període anual de cada convocatòria.
Servei de persones amb discapacitat.
Atenció a la dependència: equip de vellesa i família.
Àrea d’inclusió social: valoració, derivació i seguiment de la xarxa d’inserció. Unitat mòbil d’emergències
socials.
Servei de prestacions: servei especialitzat d’inserció social i laboral.
Atenció a les drogodependències: unitat de conductes delictives (UCA).
Àrea de menors i família.
Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència.

Institut Mallorquí
d’Afers Socials

Contacte
General Luque, 223, 1er, Inca
971 880 216
atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net
imasmallorca.net
Responsable: M. Antònia Barceló Riera

Qui hi pot anar?
Familiars i persones amb una problemàtica de salut mental.

Com accedir?
-Per demanda directa de les famílies
-Per sol·licitud de Serveis o Professionals
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laborals
PROBENS
Què fa?
- SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL: adreçat a usuaris i usuàries en edat laboral i en situació d’atur que es
comprometen a realitzar un itinerari d’inserció laboral individualitzat amb l’objectiu de millorar la
seva ocupabilitat i, d’aquesta manera, tenir més oportunitats de trobar un treball adaptat al seu perfil i
necessitats.
- SERVEI D’ACOLLIDA: adreçat a qualsevol persona d’entre 16 i 65 anys amb situació legal o en situació
de regularitzar-se els quals necessiten assessorament, orientació i acompanyament en els recursos
comunitaris.
- SERVEI SOCIOEDUCATIU: adreçat a menors de 0 a 18 anys i les seves famílies, prioritzant aquelles en
situació de pobresa i vulnerabilitat social, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les seves
competències per tal de millorar els seus processos d’integració social, educativa i fomentar l’autonomia.

Qui hi pot anar?

Es poden adreçar als nostres serveis persones procedents de tots els municipis de la illa de Mallorca.

Com accedir?

Els/les usuaris/es poden accedir mitjançant la derivació d’altres recursos o entitats, així com també, poden
sol·licitar el servei adreçant-se a una de les oficines de l’entitat.
De dilluns a dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h, divendres de 9:00h a 13:00h
Estius: de 9:00h a 16:00h.
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De qui depèn?

PROBENS
Associació per a
l’estudi i Promoció del
Benestar Socials

Contacte
Paraires, 2, local 6, Inca
Av. General Luque, 223,
Inca
971 505 633/971 502 356
inca@probens.org
probens.org
Responsable: Júlia Corrales
610 811 701
julia@probens.org

laborals
centre de formació
es xorrac

De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Què fa?
Projecte mixte Soib 30 «Es Xorrac», especialitat fusteria.

Qui hi pot anar?

Contacte

Es requereix la titulació d’ESO.

Com accedir?
Estar inscrit i en situació d’alta com a demandant d’ocupació al SOIB i
complir amb els requisits exigits per a cada nivell del certificat.

Av. General Luque, 223, Inca
971 507 750
nnadal@incaciutat.com
incaciutat.com
Responsable: Nuria Nadal Camprubí
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laborals
centre de formació
es serral

De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Què fa?
Projecte mixte Soib Jove «Es Serral», especialitat agricultura i marger.

Qui hi pot anar?

Contacte

Per accedir a aquest certificat no es requereix la titulació d’ESO.

Com accedir?
Estar inscrit i en situació d’alta com a demandant d’ocupació al SOIB,
complir amb els requisits exigits per a cada nivell del certificat i estar inscrit
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Av. General Luque, 223, Inca
971 507 750
nnadal@incaciutat.com
incaciutat.com
Responsable: Nuria Nadal Camprubí
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laborals
centre de formació
inca empower

De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Què fa?
Projecte mixte Soib 30 «Inca Empower», especialitat administratiu/va.

Qui hi pot anar?

Contacte

Per accedir a aquest certificat no es requereix la titulació d’ESO.

Com accedir?
Estar inscrit i en situació d’alta com a demandant d’ocupació al SOIB i
complir amb els requisits exigits per a cada nivell del certificat.

Av. General Luque, 223, Inca
971 507 750
nnadal@incaciutat.com
incaciutat.com
Responsable: Nuria Nadal Camprubí
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laborals
centre de formació
S’ENDOLL

De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Què fa?
Projecte mixte Soib 30 «S’endoll», especialitat electricitat.

Qui hi pot anar?

Contacte

Per accedir a aquest certificat no es requereix la titulació d’ESO.

Com accedir?
Estar inscrit i en situació d’alta com a demandant d’ocupació al SOIB i
complir amb els requisits exigits per a cada nivell del certificat.

Av. General Luque, 223, Inca
971 507 750
nnadal@incaciutat.com
incaciutat.com
Responsable: Nuria Nadal Camprubí

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
INCA

LABORALS
Fundació es garrover

De qui depèn?

formació dual

Fundació
Es Garrover

Què fa?
És un servei de formació, actualment es realitza Formació dual en Activitats Auxiliars de Comerç. La
Formació va adreçada a persones amb discapacitat per trastorn mental que estan a l’atur i volen
formar-se i treballar a la vegada.
Les persones que fan formació dual tenen un contracte a jornada parcial.

Qui hi pot anar?
Persones majors de 16 anys que estan a l’atur i tenen un certificat de
discapacitat del 33% o més per trastorn mental.
Es requereix estar inscrit al SOIB com a persona amb discapacitat.

Com accedir?
Contactar amb l’Àrea Laboral de la Fundació Es Garrover

Contacte
c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363 / 615 541 338
allabres@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Antònia Llabrés
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comunitaris

serveis
socials

equip seguiment
assertiu
comunitari

servei
ocupacional

visibles
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suport a
l’habitatge

comunitaris
serveis socials

Què fa?

Són serveis de caràcter universal, obert i polivalent, constitueixen el canal normal d’accés al sistema de serveis
socials, i garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat. Serveis que ofereixen:
- Informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació sobre els recursos socials existents.
- Atenció a la dependència.
- Ajuda a domicili.
- Teleassistència domiciliària.
- Teleassistència per a víctimes de violència de gènere.
- Treball socioeducatiu amb infants i adolescents.
- Treball comunitari.
- Accions formatives del programa ALTER.
- Inserció sociolaboral.
- Mediació intercultural.
- Ajudes econòmiques puntuals per fer front a situacions de necessitat social determinades.
- Formació per a la competència familiar.
- Suport psicosocial i d’intervenció en infància i família en situació de risc.

Qui hi pot anar?

La població resident al municipi d’Inca.

Com accedir?

Acudir al departament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.
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De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Contacte
Av. General Luque, 223,
Inca
871 912 371
serveissocials@ajinca.net
incaciutat.com
Responsable polític: Maria
Antònia Pons
Responsable tècnic: Maria
Magdalena Llinàs

comunitaris
esac

De qui depèn?

equip de seguiment assertiu comunitari
en salut mental
Què fa?
És un programa dirigit a persones amb problemes de salut mental (i a les seves famílies),
diagnosticades de TMG, ateses per la xarxa de salut mental i desvinculades de la resta de
recursos comunitaris, independentment del motiu, l’objectiu és oferir un suport interdisciplinar
que abarqui les diferents dimensions de la persona que l’ajudin a atenuar les possibles
dificultats derivades del problema de salut mental i posar en marxa estratègies personals per a
la recuperació, i que aconsegueixi revincular-se a la xarxa soci-comunitària per a fer ús d’ella
segons les seves necessitats.

Qui hi pot anar?
Persones amb problemes de salut mental, amb diagnòstic de trastorn mental greu,
desvinculades de la xarxa de salut mental i comunitària, o en risc, que de forma voluntària
vulguin ser ateses.

Com accedir?
La derivació es realtiza des dels recursos de salut mental, públic o entitats privades, o des de
Serveis Socials.
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Hospital Comarcal
d’Inca
IB-Salut

Contacte
UCR So Na Monda
Bisbe Moro s/n, Inca
630 469 958
esac@hcin.es
Responsable: Borja González
(infermer), Carles Recasens
(psiquiatra), Nader Al-Mesri (terapeuta
ocupacional) i Lola Gabaldón
(treballadora social)

comunitaris
Fundació es garrover

De qui depèn?

servei ocupacional

Què fa?
Servei d’atenció diürna orientat a afavorir la integració social i/o laboral de la persona, mitjançant
el desenvolupament d’activitats ocupacionals, prelaborals, laborals, d’oci i temps lliure i així evitar el
deteriorament i l’aïllament social.
Pretén donar el suport necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, creant
vincles amb els recursos de la comunitat.
Ofereix seguiment a la salut mental i acompanyament en el procés de recuperació de la persona.

Qui hi pot anar?

Contacte

Persones en edat laboral i amb trastorn de salut mental.

c/ Quarter, 44, Inca
971 503 363
direcciosocial@esgarrover.org
esgarrover.org
Responsable: Magda Socias

Com accedir?
Per porta o per derivació d’un altre servei o entitat.

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
INCA

Fundació
Es Garrover

comunitaris
visibles

atenció integral i promoció de l’autonomia
Què fa?
Servei especialitzat per a persones amb discapacitat associada a trastorn mental, format per actuacions
de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure l’autonomia i la inclusió efectiva de
cada persona mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat. Prestacions del servei:
· Activitats de la vida diària.			
· Habilitats socials.
· Programes d’autodirecció.			
· Vida a la comunitat.
· Orientació i formació.			
· Vincles.
· Atenció psicològica.				
· Atenció a famílies.
· Atenció personal i social.

Qui hi pot anar?
Persones majors de 16 anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% associat a un
diagnòstic de salut mental, i amb una situació de desconnexió o dificultat de vinculació amb dispositius
específics de rehabilitació o suport de la xarxa pública o privada.

Com accedir?

Emplenar el full de derivació i enviar-ho per correu electrònic a la coordinadora del servei.

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
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De qui depèn?

3 Salut Mental,
subvencionat per
l’IMAS

Contacte
c/ Novel·lista Pérez Galdós,
109, 1r, Inca
659 383 913
mtreguant@3salutmental.com
3salutmental.com
Responsable: Maria Teresa
Reguant

comunitaris
fundació es garrover
suport a l’habitatge

Què fa?
És un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic
de salut mental greu i amb necessitat de suport que viuen soles o en parella o que conviuen amb altres
persones amb discapacitat, dependència o persones que per edat o problemes greus de salut no es poden
considerar un adequat suport. El servei es presta al domicili de la persona sol·licitant o de la seva família
i és de caràcter socioeducatiu.
L’objectiu principal és procurar la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament a la pròpia llar i
la integració social en l’entorn comunitari dels usuaris, i afavorir la permanència al domicili de manera
autònoma.

Qui hi pot anar?
Persones de més de 18 anys amb una discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu i amb
necessitat de suport extern, limitat o intermitent, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Com accedir?

Presentant una sol·licitud signada a la Direcció General de Dependència, a través del Servei d’Atenció a
la Discapacitat amb horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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De qui depèn?

Fundació Es Garrover,
subvencionat per la
Conselleria d’Afers
Socials i Esports

Contacte
c/ de Joan Crespí, 11,
Palma
971 178 991
Punt d’Atenció al Ciutadà
d’Inca
Av. del Raiguer, 95, Inca
971 177 899

habitatge

serveis
socials

GUIA de RECURSOS de SALUT MENTAL
INCA

habitatge
serveis socials

Què fa?

Són serveis de caràcter universal, obert i polivalent, constitueixen el canal normal d’accés al sistema de serveis
socials, i garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat. Serveis que ofereixen:
- Informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació sobre els recursos socials existents.
- Atenció a la dependència.
- Ajuda a domicili.
- Teleassistència domiciliària.
- Teleassistència per a víctimes de violència de gènere.
- Treball socioeducatiu amb infants i adolescents.
- Treball comunitari.
- Accions formatives del programa ALTER.
- Inserció sociolaboral.
- Mediació intercultural.
- Ajudes econòmiques puntuals per fer front a situacions de necessitat social determinades.
- Formació per a la competència familiar.
- Suport psicosocial i d’intervenció en infància i família en situació de risc.

Qui hi pot anar?

La població resident al municipi d’Inca.

Com accedir?

Acudir al departament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.
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De qui depèn?

Ajuntament
d’Inca

Contacte
Av. General Luque, 223,
Inca
871 912 371
serveissocials@ajinca.net
incaciutat.com
Responsable polític: Maria
Antònia Pons
Responsable tècnic: Maria
Magdalena Llinàs

