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Entitat

Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL)

Qui som
La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) forma part de l'Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva, i està formada actualment per trenta sis entitats i
organitzacions. L'Ajuntament de Barcelona n'és l'impulsor i un membre de la xarxa.

La XAPSLL es va constituir el novembre del 2005 amb la finalitat d'enfortir la capacitat
d'organització de la ciutat per acompanyar persones sense llar en un procés de
recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i la vinculació
d'aquestes persones als recursos existents, tot establint i ampliant el treball conjunt i la
col•laboració entre el sector públic i les entitats socials.
Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant
les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses i més
complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col•laboració entre el sector
públic i les entitats socials.

Àmbit
Persones en situació de sense llar: “totes aquelles persones que no poden accedir o
conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que
proporcioni un marc estable de convivència, ja sigui per raons econòmiques o altres
barreres socials, o bé perquè presenten dificultats personals per dur una vida
autònoma”.

Objectius
•

Compartir coneixement, experiències i informació; tot estimulant la reflexió, l’anàlisi i
el diàleg, per millorar l'orientació i l'eficàcia dels serveis i recursos adreçats a les
persones sense sostre.
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•
•
•

Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.
Donar impuls a la innovació en la definició del model de Barcelona d’atenció a
persones sense llar.
Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania.

Serveis
Treball en comissions per desenvolupar diversos aspectes de la xarxa:
• Comissió Permanent.
• Comissió de Diagnosi i Recompte.
Treball en grups per tal d’abordar necessitats específiques de les persones sense llar:
• Grup de famílies
• Grup de treball d’habitatge
• Grup de models d’acompanyament
• Grup de seguiment del Pla de Lluita contra el sensellarisme

Coordinacions
-

Contacte
sensellarisme.cat
Secretaria tècnica : xapsllb@gmail.com

Lloc accessible
-

