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i s s i ó :
prestació
de serveis
sanitaris
i socials
en salut
mental, dirigits a promoure
els drets de ciutadania de
les persones ateses des
d’un abordatge integral i
integrat en el territori.

on som?
Seu Social
Servei de Rehabilitació Comunitària d’Horta-Guinardó
Servei de Suport a la Vida Independent
Carrer Fastenrath 208-212
08032 Barcelona
Tel. 93 429 32 10 · Fax 93 420 86 96
fundacio@els3turons.org
Club Social POL+
Carrer Amílcar 158, 08032 BCN
08032 Barcelona
Tel. 93 435 14 72
club.pol@els3turons.org

Xarxes
Xarxes
Formem part de diverses xarxes tècniques i
associatives, tant en l’àmbit territorial com
en els temàtics: salut mental, inclusió social,
economia social, etc.
Salut mental: BCN Salut Mental, Fòrum
d’Iniciatives Assistencials en Salut Mental,
Unió Catalana d’Hospitals, Comitè Operatiu
de Salut Mental i Addiccions de Barcelona.
Inclusió social: Federació d’Empreses
d’Inserció de Catalunya (FEICAT), Entitats
Catalanes d’Acció Social (ECAS), Xarxa Barcelona d’Inclusió al Mercat Ordinari, Xarxa d’Economia Social de Barcelona, Xarxa
d’Habitatges d’inclusió de Barcelona, Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Xarxa
d’Aprenentatge i Servei.
Economia solidària: Xarxa d’Economia
Solidària, Coop57.
Xarxes territorials: Pla Comunitari Carmel
Amunt, Interxarxes.
Institucionals: Coordinadora Catalana de
Fundacions.

Serveis d’Inserció Laboral
Servei de Rehabilitació Comunitària per a Joves
Carrer Pintor Casas 22
08031 Barcelona
Tel. 93 215 83 25 · Fax 93 487 37 49
sociolaboral@els3turons.org
joves@els3turons.org
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Emp r es a d ’ Inse r ció, S .L.
C/ F a r n é s, 1 5 · 08032 B C N
Te l / F A X : 9 3 4 204 394
a d mi n i st racio@pas s arvia.cat
www .p a ssa rvia.cat

www.els3turons.org

Els Tres Turons som una entitat
d’iniciativa social i sense afany
de lucre creada el 1985 al
Districte d’Horta-Guinardó de
Barcelona.

Promoció de la salut mental comunitària,
atenció integral, treball al territori, participació
i ciutadania, inclusió social.
www.els3turons.org

El nostre objectiu
Finançament

El nostre objectiu és afavorir la
inclusió social de les persones
que pateixen trastorns mentals, ja
que es poden trobar en situacions
d’exclusió social i necessitar
una intervenció que vagi més
enllà del tractament de la seva
simptomatologia i que en potenciï
la integració social.

Els nostres serveis estan concertats i/o
subvencionats per diferents administracions
públiques (Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona) i institucions
privades.

Tots els serveis estan acreditats per la norma
ISO 9001:2008

Com ho fem?
• Coresponsabilitzem la persona en el seu
procés de recuperació amb un pla de
treball personalitzat i consensuat.
• Tenim una visió integral i centrada en
les necessitats de la persona. Disposem
d’una cartera de serveis dirigida a donar
resposta a les necessitats de rehabilitació
psicosocial, inserció laboral, suport a la
vida independent i a la participació, i
promoció de la ciutadania.
• Actuem des d’una pràctica comunitària:
campanyes de promoció i divulgació
de la salut mental, participació en plataformes del territori (Carmel Amunt,
Consell de Salut i de Discapacitats del
Districte), col·laboració en actuacions
conjuntes amb entitats del territori (escoles, associacions de veïns, centres cívics,
empreses, etc.)
• Treballem en xarxa per establir sinergies i accions conjuntes, formem part de
diverses xarxes i aliances estratègiques.

Foto realitzada pel taller de fotografia del SRC per a Joves

Línies d’intervenció

Adults

Servei de Rehabilitació
Comunitària d’HortaGuinardó
Servei sanitari i d’atenció en la rehabilitació
psicosocial de la població adulta, concertat
amb el Servei Català de la Salut.

Inserció Laboral
Serveis d’Inserció Laboral
Servei social que integra el Servei Prelaboral (Dept. de Benestar Social i Família), accions d’itineraris d’inserció (SIOAS-Dept. d’Empresa i
Ocupació i Inserció Laboral-Ajuntament de Barcelona) i Programes de
Garantia Juvenil (Servei d’Ocupació de Catalunya).

Joves Economia
Social

Servei de Rehabilitació Comunitària per a
Joves
Servei sanitari d’àmbit suprasectorial i d’atenció
especialitzada en la rehabilitació de la població
jove de 16 a 25 anys. És concertat amb el Servei
Català de la Salut.

Club

Passar Via
Empresa d’inserció especialitzada en jardineria, treballs
forestals, neteja, repartiment,
accessibilitat audiovisual.

Club Social Pol+ Servei per a la inclusió social i comunitària,
concertat amb el Dept. de Benestar Social i Família.

Habitatge
Servei de Suport a la Vida
Independent
Servei social que integra el Programes
de Suport a l’Autonomia a la Pròpia
Llar (Dept. de Benestar Social i Família),
Suport a la Vida Independent (Ajuntament de Barcelona) i Habitatges Socials
(Ajuntament de Barcelona i Agència
Catalana de l’Habitatge).

