
Ajuntament de Castellar del Vallès

Serveis d'informació i atenció a les dones

És un servei d'informació, orientació i assessorament adreçat a dones del municipi
amb diferents necessitats socials.

Pretén ser un punt de referència per a les dones abordant de manera integral
situacions en les que necessitin suport.

Servei d'atenció social

Atenció personalitzada a càrrec de professionals de l'equip de serveis socials en la
que s'orienta les dones sobre diversos serveis i  temes d'interès que elles puguin
demandar.

Per concertar hora de visita, de  dilluns a divendres de 8 a 15h.

Assessoría jurídica

Atenció i informació jurídica a les dones del nostre municipi que presentin algun
tipus de violència (des del punt de vista penal).

Assessorament legal en el casos de separació, divorci i temes legals que qualsevol
dona pugui presentar.

L'atenció és cada 15 dies, el dilluns de 15 a 17 h.

Per concertar hora de visita, es pot fer per Internet clicant aquí

Suport psicològic per a dones

Atenció psicològica individual a dones i als seus fills que hagin patit o pateixen una
situació de violència.

Cal entrevista prèvia amb una treballadora social dels serveis socials municipals.
Per concertar hora de visita,  de dilluns a divendres de 8h a15h.

Servei de teleassistència mòbil (TAM-VG)

És un servei per a víctimes de violència de gènere, que ofereix a les víctimes que
disposin un ordre de protecció d'atenció immediata i a distància, assegurant una
resposta ràpida les 24h del dia, 365 dies a l'any, sigui quin sigui el lloc on es trobi.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès està adherit a la proposta.

Cal entrevista prèvia amb una treballadora social dels serveis socials municipals.
Per concertar hora de visita,  de dilluns a divendres de 8h a 15h.

Telèfons d'interès:

file:///
/31835/cita/28/


Generalitat de Catalunya

Línia d'atenció a les dones  en situació de Violència: 900 900 120
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