
SIAD

  Cum se accesează serviciul

Direct sau prin derivarea de la alt serviciu, en�tate 
sau persoane cunoscute. SIAD este situat în cadrul 
Consiliului Regional din Ribera d'Ebre. Plaça Sant 
Roc, 2 Móra d'Ebre. Cu posibilitate de i�neranță pe 
Flix.

  Echipa de profesioniști

SIAD dispune de o echipă mul�disciplinară cu 
profesioniș� în drept, psihologie și educație socială.

SERVICIU DE INFORMARE 
ȘI ASISTENȚĂ PENTRU FEMEI

Plaça Sant Roc, 2
Móra d'Ebre

de luni până vineri, 
de la 9:00 la 15:00

977 401 851
650 115 656

ss6@riberaebre.org

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

900 900 120
Contra la violència
masclistaAtenció 24 h



  Ce este un SIAD?

SIAD este un Serviciu de Informare și Asistență 
pentru Femei. Este un serviciu des�nat femeilor, 
pentru care oferim informații, îndrumări, sfaturi și 
asistență în toate aspectele legate de viața lor: cea 
profesională, socială, personală, familială și altele.

  Servicii oferite

§ Legal:
è Îndrumări cu privire la momentele de criză 

între cupluri, procesele de incapacitate, 
custodia copiilor și asistență pentru 
problemele juridice.

§ Psihologic:
è Sprijin psihologic în situații de suferință 

emoțională.
è Promovează și îmbunătățește competențele 

comunica�ve, abilitățile sociale și 
recunoașterea de sine.

§ Social:

è Informații, îndrumări și sfaturi cu privire la 
resurse și servicii.

è Detectarea și prevenirea situațiilor de risc și 
excluziune socială.

è Atenție și asistență în situații de violență 
sexistă.

În plus, SIAD desfășoară și ac�vități comunitare de 
asistență pentru asociațiile de femei, instruire, grupuri 
de ajutor reciproc, prevenire și detectare a posibilelor 
situații de violență sexistă și coordonare cu rețeaua 
publică și privată a teritoriului.

  Care sunt destinatarii acestui serviciu?

Toate femeile din regiunea Ribera d'Ebre, pentru a-și 
putea exercita drepturile în libertate și fără 
discriminare.

  Program de lucru cu publicul

Faceți o programare sunând la 977401851 sau la 
650115656 de luni până vineri, de la 9:00 la 15:00.


