Habitatge per a persones sense llar

#VotInvisible: Què trobem als programes electorals sobre el sensellarisme a Barcelona?
PSC

Barcelona en
Comú

Junts per
Barcelona

Valls BCN

ERC

CUP

PP

Barcelona és
Capital

El programa
parla
d’habitatge
social però no fa
menció al
col·lectiu de
persones sense
llar.

30% dels
habitatges
provisionals del
projecte APROP
per a persones
sense llar.
Més recursos
residencials que
respectin
intimitat.
Reformar els
centres actuals
per garantir més
intimitat i accés
de gossos.
Nou projecte
Housing First.

Evitar que
persones en risc
d’exclusió perdin
l’habitatge.
Donar resposta a
les persones en risc
d’exclusió que
perden l’habitatge.
Dues noves
promocions
d’habitatge social.
Replantejar el
model de centres
de primera
acollida.
Consolidar el
model Housing
First.

Nous
habitatges
públics al
districte 22@.
Aprofitar el 82
solars buits i
públics de la
ciutat per fer
habitatge
assequible.

El 25% de la
inversió
municipal es
destinarà a
augmentar el
parc
d’habitatge
públic.
Promocions
d’habitatge
per a
col·lectius
específics
derivats del
CUESB.
Convertir
alguns
albergs en
pisos Housing
First.

Acabar amb el
model
d’atenció
d’albergs i
promoure el
Housing First.
Fons municipal
d’habitatges
d’emergència.
Crear un
registre de
sol·licitants
d’habitatges
d’emergència.
Servei d’atenció
al risc de
pèrdua de
l’habitatge.

Mesures
especifiques
d’acompanyamen
t social a persones
en situació
d’exclusió per
accedir a
habitatge
normalitzat.

Arribar a
115.000
habitatges de
lloguer
assequible.
Augmentar el
nombre
d’habitatges
de la Mesa
d’Emergència
Més habitatge
permanent
per a les
persones
sense llar.
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Convivència a l’espai públic

PSC

Nou pla de
convivència.
Vetllar pel
compliment de
l’ordenança de
civisme.

Barcelona en
Comú

Junts per
Barcelona

Més
professionals en
l’espai públic
per atendre i
prevenir
situacions de
vulnerabilitat i
més coordinació
dels agents
municipals.
Combatre les
campanyes
d’estigmatitzaci
ó de col·lectius
vulnerables.
Modificar
l’ordenança de
civisme.

Coordinació amb
entitats per
eradicar el
sensellarisme a
Ciutat Vella i
Eixample.
Coordinació amb la
Generalitat per
abordar la realitat
dels menors no
acompanyats.

Valls BCN

ERC

CUP

Més
educadors de
carrer en
general a tota
la ciutat..

Revertir
l’estigmatitzaci
ó de les
persones en risc
d’exclusió
fomentant el
treball
comunitari.
Derogar
ordenances de
civisme que
tinguin una
mirada des de
l’estigma.

PP

Barcelona és
Capital
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Prestacions econòmiques grups vulnerables

PSC

Barcelona en
Comú

Renda
d’emergència
que tingui en
compte el cost
de vida a cada
municipi.

Junts per
Barcelona

Valls BCN

ERC

CUP

Serveis i
prestacions
per a dones
en situació
fràgil (també
dones sense
llar).
Ajuts a
persones en
risc que
tinguin un
animal de
companyia.

Renda bàsica de
ciutadania per a
persones sense
ingressos.

PP

Barcelona és
Capital
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Abordatge del sensellarisme a curt termini

PSC

Barcelona en
Comú

(Aquests temes
s’incorporen de
manera
transversal al
programa
electoral)

Junts per
Barcelona

Crear més centres
petits i de baixa
exigència per a
persones sense
llar.

Valls BCN

ERC

CUP

Programa
d’inserció
obligatori per
a persones
sense llar
(serviria per
obtenir la
documentació
, que la
persona faci
cursos
formatius, per
seguir un
tractament
per consum
d’alcohol o
droga, etc).

Treballar amb
la XAPSLL per
prevenir el
sensellarisme
.
Millorar els
serveis per a
persones
sense llar,
amb més
proximitat.

Garantir el dret
al padró de
totes les
persones que
ho demanin.
Polítiques per
promoure la
reinserció i que
permetin
evitar/reduir
delictes
vinculats a la
pobresa.

PP

Barcelona és
Capital

No esperar a
que la
temperatura
baixi dels 5
graus per
activar el
servei
d’emergència
i donar
alternatives a
persones que
dormen al
carrer.
Obrir la Mesa
d’Emergèncie
s a les
persones
sense llar.

Dret a la salut
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PSC

Barcelona en
Comú

Junts per
Barcelona

Acompanyamen
t en el trànsit a
situació de
dependència.

Consolidar el
servei municipal
d’odontologia i
podologia social.

Crear un nou
model d’atenció
integrada social i
sanitària.
Especial atenció a
persones amb
drogodependèncie
s i addiccions.
Reforçar els equips
ESMESS per
atendre les
persones sense llar
amb problemes de
salut mental.

Valls BCN

ERC

CUP

PP

Barcelona és
Capital

Creació de
sistemes
d’informació
compartits
entre els
sistemes de
salut,
ensenyament
, serveis
socials, etc.

Fomentar
autonomia de
persones amb
malaltia mental
i definir
protocols
sociosanitaris
específics.
Promoure
l’accés a
habitatge i
mantenir-lo
com a mesura
preventiva de
processos
d’exclusió
social.

Garantir als
espanyols/es
accés a la sanitat
en igualtat.
Promoure la
coordinació entre
el sistema sanitari
i serveis socials.
Impulsar
programes
d’odontologia per
a col·lectius de
més
vulnerabilitat,
com gent gran i
infància.

Ampliar el
servei de
dentista
municipal i
amb ajuts
econòmics i
un centre de
diagnòstic en
salut.
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Coordinació amb el tercer
sector

PSC

Coordinació
estable amb el
tercer sector.

Foment de
l’ocupació

Es potenciaran
les accions del
tercer sector.

Barcelona en
Comú

Més programes
específics per
fomentar
l’ocupació de
persones en
exclusió.

Junts per
Barcelona

Valls BCN

Recuperar la
interlocució amb el
tercer sector, més
cooperació.

Col·laboració
amb els actors
socials.

ERC

CUP

Participació
d’entitats en
decisions
municipals.
Fomentar
convenis,
valorar el
voluntariat.

Reforçar el
programa Labora.

PP

Barcelona és
Capital

Coordinació
amb entitats
expertes en
sensellarisme.
Enfortir el Pla
de Lluita
contra el
Sensellarisme.

Ampliar el
programa
Labora per
arribar a més
persones.

*El Partit Popular no disposa de programa electoral específic per a la ciutat de Barcelona, les propostes analitzades es recullen al seu programa marc estatal.

Beneficia les persones
sense llar

Beneficia parcialment les
persones sense llar

Indiferent (o no referencia)

No beneficia les persones
sense llar

