Servei d’Atenció
Psicosocial
per a persones i
famílies.
L’experiència no és el que et
passa, sinó el que fas amb el que
et passa…
A.Huxley

El Servei d’atenció Psicosocial és una
iniciativa gestionada per Adiseb que els
Serveis Socials del teu municipi
t’ofereix.

• UNIVERSAL, és a dir, atenent el Dret de
tothom a rebre assistència psicològica, la
prestació del servei és gratuïta
• PERSONALITZAT, ja que cap persona ni
cap família és igual a les altres.
• DIRIGIT. L'objectiu de la intervenció
dependrà de la demanda de la persona família i les necessitats que es detectin en
el context de la intervenció.

Municipis on està implantat el servei:
*Raiguer: Alaró, Binissalem, Búger,

Municipi: PUIGPUNYENT

Aquest servei d'Atenció psicosocial
s'ofereix de forma:

Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de
la Vall, Sta. Maria del Camí i Selva.

• FLEXIBLE Les parts implicades podran
revisar periòdicament els objectius.
• PROFESSIONAL, emmarcat dins el Codi
Deontològic de la pràctica de psicologia.

*Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles,

Servei ofert per: Adiseb
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Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller
i Valldemossa.

*Campos i Porreres.
*Artà i Muro.

L'accés al servei és facilitat per
el/la Treballador/a Social de l'Ajuntament.

A Puigpunyent
Et podem ajudar amb:
• La teva relació amb els teus
fills (infants, adolescents i
adults)
• La teva relació amb els teus
pares

Accés al Servei de Support
Psicosocial:
Derivació des de Serveis Socials.

• Residència Son Bru: Ctra. Nova
Estellencs, 1.

• En processos de separació i

Horari d’atenció al públic:

estimades
• Situacions de fort impacte i
estrès
• Altres situacions de crisi.

A Puigpunyent comptam amb el
Ajuntament de Puigpunyent
Institut Mallorquí d’Afers Socials

Horari:
Divendres: 9h00 - 13h00.

• La pèrdua de persones

Servei d’atenció Psicosocial

suport de:

Lloc d’atenció:

• La teva relació de parella
divorci

Per a poder desenvolupar el

Divendres: 9h00 - 12h30.
Per a més informació:

Adiseb
Tel. 971 22 14 22

Ajuntament de
Puigpunyent
Tel: 971 61 44 55

Serveis Socials

Adiseb
Associació per al
desenvolupament d’Iniciatives
Socioeducatives de Balears

