Jornada sobre Valoració i Gestió del Risc de Maltractament Infantil

Presentació del Projecte de mòdul de suport a la gestió del risc
de maltractament infantil vinculat al
projecte RUMI / Infància Respon
Infància respon és un projecte per dotar a professionals de la xarxa
pública de salut, educació, serveis socials i cossos de seguretat,
d’una eina en línia, comuna i compartida per detectar i protegir les
situacions de risc de maltractament infantil. Integra el Registre
Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) i dóna resposta a les
recomanacions del Síndic de Greuges davant dels casos de
maltractament infantil.
Infància respon abasta diferents fases. Actualment s’està tancant la
construcció d’un RUMI en línia acompanyat d’un mòdul de suport a
la gestió del risc, que vol ser objecte de validació mitjançant un
procés de participació dels professionals implicats en l’atenció a la
infància i l’adolescència de tots els sectors clau com salut,
educació, cossos de seguretat, serveis socials bàsics, serveis
socials especialitzats: equips d’atenció a la infància i l’adolescència
(EAIA), equips tècnics de centres d’acolliment (ETCA), equips de
valoració del maltractament infantil (EVAMI), entre d’altres, unitat de
detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI) i serveis
territorials d’atenció a la infància i l’adolescència de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Per aquest motiu, volem oferir a tot l’equip de professionals del
Circuit contra el maltractament infantil de la ciutat de Barcelona la
informació i formació necessàries en aquestes noves eines de
suport a la gestió del risc de maltractament i millora de la seguretat,
així com la possibilitat de participar en el procés de validació
d’aquestes eines.
Procés de validació del Mòdul de suport a la gestió del risc
El Mòdul de suport a la gestió del risc (MSGR) proporciona una
ajuda al professional en la valoració de les observacions que ha
registrat en el sistema. Disposa d’algoritmes que donen valor a les
observacions registrades, de tal manera que orienten sobre les
accions aconsellables i milloren la seguretat de l’atenció.
Objectius de la jornada
 Presentar el projecte Infància respon / RUMI.
 Presentar el projecte i el procés participatiu de validació del
mòdul de suport a la gestió del risc de maltractament.
 Convidar als professionals del Circuit contra el maltractament
infantil de la ciutat de Barcelona a participar en el projecte.
Persones destinatàries
Tots els professionals del Circuit contra el maltractament infantil de
la ciutat de Barcelona.

Programa

Data

8.45 h - 9.00 h
9.00 h - 9.30 h
9.30 h - 11.00 h

17 de desembre de 2009

Recollida de la documentació
Presentació
Projecte RUMI / Infància respon
Projecte RUMI en el marc europeu i
espanyol, Jordi Muner
Projecte RUMI / Infància respon a
Catalunya, Ferran Casas
11.00 h - 11.30 h Pausa
11.30 h - 13.30 h Valoració i gestió del risc de
maltractament infantil
- Mòdul de suport a la gestió del risc (MSGR),
Núria Vilarrubias
- Procés de validació de l’MSGR,
Carme Montserrat
Ponents
Jordi Muner, Pla Director i Sistemes d’informació, Secretaria
d’Infància i Adolescència
Núria Vilarrubias, Pla Director i Sistemes d’informació, Secretaria
d’Infància i Adolescència
Ferran Casas, Institut sobre Recerca i Qualitat de Vida, Universitat
de Girona
Carme Montserrat, Institut sobre Recerca i Qualitat de Vida,
Universitat de Girona
Inscripcions
http://www.csbcn.net/inscripcions.php

Lloc
Sala d’actes de l’àrea General. Planta 10
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona

