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SOBRE  NOSA L TRE S
 

Som un equip  especialitzat creat exclusivament per atendre possibles

situacions de maltractaments a persones grans

Des de 2015, assessorem, avaluem i intervenim amb persones grans en

situació de maltractament. 

Som un equip interdisciplinar compost per  treballadora social, psicòloga,

educadora social i advocat.

Per ser un equip especialitzat, ofererim la màxima VISIÓ INTEGRAL de la

situació i garantim una ACCIÓ MÉS ACURADA segons cada circumstància.

També iniciem o participem en projectes de prevenció, formació i

sensibilització. 

 

 



DADES GENERALS EAVA 2019

63 situacions ateses       

156 persones ateses
 

827 intervencions
Mitjana de 14'7 intervencions per
situació
 

109 visites a domicili
190 entrevistes amb la persona gran
220 entrevistes amb persones de l'entorn 

417 coordinacions amb professionals

 



DERIVACIONS



PERFIL DE LES SITUACIONS

Formes de maltractament

Gènere Vincle

77,5 anys

Edat de la
persona gran

Des de l' EAVA realitzem un estudi de les situacions ateses
anualment. Algunes de les dades que obtenim són les següents:



 FORMAC IONS  I  ACTE S  DE
SENS I B I L I T ZAC I Ó



L ' EAVA ,  UNA  APOS TA  P E L  CANV I

PERQUÈ ÉS
IMPORTANT

L'EAVA?

√ Alt impacte al territori (quantitatiu i qualitatiu)

√ Permet vehicular els diferents serveis implicats en una situació

concreta, potenciant les seves habilitats.

IMPACTE SOCIAL

GESTORS DE LES SITUACIONS

√ Adquireix expertesa i, per tant, s'agilitza el procés de resolució

de la situació.

√ Esdevé un servei de referència per a serveis de diferents àmbits

com són justícia, notaries, entitats bancàries, etc.

√Recull i estudia el fenomen dels maltractaments al territori

facilitant noves polítiques d’acció.

ESPECIALITZACIÓ

TREBALL EN XARA EN DIFERENTS XARXES

OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS EXISTENTS

√ Atorga a la persona i al

seu entorn la possibilitat de recuperació i/o

funcionalitat del vincle emocional

possibilitant alternatives a l’estat

de malestar actual.

 

 

EL CANVI ÉS POSSIBLE!

 

 


