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Introducció

El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) es
la aplicación informática que desarrolla la Ficha Social, soporte
documental que permite la recogida de los datos básicos del usuario
de los Servicios Sociales de Atención Primaria, información necesaria
para realizar una Intervención profesional como respuesta a una
demanda social. Se configura a través de expedientes familiares y
permite a los/las profesionales de base la gestión de los mismos.

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) és
l'aplicació informàtica que desenvolupa la Fitxa Social, suport
documental que permet la recollida de les dades bàsiques de l'usuari
dels Serveis Socials d'Atenció Primària, informació necessària per a
realitzar una Intervenció professional com a resposta a una demanda
social. Es configura a través d'expedients familiars i permet a els/les
professionals de base la gestió d'aquests.

Se trata de una fuente homologada y consensuada en la recogida de
información de usuarios de Servicios Sociales a nivel nacional.

Es tracta d'una font homologada i consensuada en la recollida
d'informació d'usuaris de Serveis Socials a nivell nacional.

Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios para la correcta utilización de
la plataforma web del sistema de información de usuarios de Servicios
Sociales.
Dar a conocer las ventajas de su utilización y unificar criterios para la
cumplimentación de los expedientes por parte del personal de las
unidades de Trabajo Social de los equipos base de los Servicios
Sociales.

Contenidos

Objectius
Assolir els coneixements necessaris per a l'utilització correcta de la
plataforma web del sistema d'informació d'usuaris de Serveis Socials.
Donar a conèixer els avantatges de la seua utilització i unificar criteris
per a l'emplenament dels expedients per part del personal de les
unitats de Treball Social dels equips base dels Serveis Socials.

Continguts

1. Introducción al SIUSS versión 5 en entorno web: conceptos,
objetivos y finalidades, utilidades del sistema, etc.

1. Introducció al SIUSS versió 5 en entorn web: conceptes, objectius
i finalitats, utilitats del sistema, etc.

2. Gestión de expedientes: acceso a la aplicación, usuarios de la
aplicación. Parrilla familiar. Datos de hábitat. Intervenciones. Cita
previa. Direcciones. Explotación de datos.

2. Gestió d'expedients: accés a l'aplicació, usuaris de l'aplicació.
Graella familiar. Dades d'hàbitat. Intervencions. Cita prèvia. Adreces.
Explotació de dades.

3. Módulos de la aplicación: acceso, selección de elementos y
explotación. Tipos: ayuda a domicilio, malos tratos a la infancia,
violencia de género.

3. Mòduls de l'aplicació: accés, selecció d'elements i explotació.
Tipus: ajuda a domicili, maltractaments a la infància, violència de
gènere.

4. El SIUSS y la protección de datos de carácter personal.

4. El SIUSS i la protecció de dades de caràcter personal.

5. Ejercicios de casos prácticos.

5. Exercicis de casos pràctics.

Metodología
Eminentemente práctica en aula de informática con acceso a Internet.

Dirigido a
Personal de la Administración local de la provincia de Alicante, que
presta sus servicios en las unidades de Trabajo Social de los centros
de Servicios Sociales.

Número de alumnos
15

Profesorado

Metodologia
Pràctica eminentment a l'aula d'informàtica amb accés a Internet.

Dirigit
Personal de l'Administració local de la província d'Alacant, que presta
els seus serveis en les unitats de Treball Social dels centres de Serveis
Socials.

Nombre d’alumnes
15

Professorat

Julián Junquero Gómez

Julián Junquero Gómez

Técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València

Tècnic de Serveis Socials de l’Ajuntament de València

Duración y Calendario

Duració i Calendari
15 Horas lectivas
Fecha

23/10/2018
24/10/2018

15 Hores lectives

Horario
08.30-14.00
16.00-18.00
08.30-14.00
16.00-18.00

Lugar de Celebración

Data
23/10/2018
24/10/2018

Horari
08.30-14.00
16.00-18.00
08.30-14.00
16.00-18.00

Lloc de celebració

Aula de Informática

Aula d’Informàtica

Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà de Calp

Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà de Calp

Avda. Masnou, 1

Av. Masnou, 1

03710 Calp

03710 Calp

Inscripciones

Inscripcions

Por el procedimiento habitual a través del aplicativo de
GestFormWeb, hasta el 16 de julio de 2018.

A través del procediment habitual de l’aplicatiu de GestFormWeb, fins
al 16 de juliol de 2018.

Más información en --- Més informació en
C/ Ferré Vidiella, 5 – 03005 Alicante/Alacant Tel. 965 121 213 Fax 965 929 624
e-mail: / Correu electrònic: formacio@diputacionalicante.es - http://formacion.diputacionalicante.es

