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fuTÚr
lluïtem per la Dignitat i la Justícia

Nova Atenció
Psicològica

Dirigida a persones
usuàries i equip
Activisme

Gràcies a totes
Gràcies a totes les persones sòcies i voluntàries de Àmbit per la
vostra generositat i a les entitats que ens heu recolzat.
Març i abril han estat dos mesos que no oblidarem per la vostra generositat,
no sols per les donacions i pagament de les quotes que ens permeten treballar
de valent acompanyant a persones vulnerables, sinó pel vostre recolzament
emocional, uns mesos on les mostres de solidaritat han estat increïbles, les
donacions de mascaretes, aliments, cridades a persones usuàries, el millor el
resultat no hem tingut cap cas de COVID19 gràcies a la responsabilitat de les
persones que fem aquesta família i com no a l´equip professional que está al
peu del canó a pesar dels dubtes, tots el recursos han estat oberts i hem
augmentat les atencions presencials i on-line, vos desitgem molta salut.
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EAPN

CONCERT SOCIAL

Som membres de la
EAPN xarxa per la
pobresa

3
COORDINACIÓ

Renovat contracte amb
la CIPI - GVA vivendes
tutelades Eolus i
Papallona

Hem estat col·laborant
amb la coordinació en
materia de salut mental
de la CV amb l
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Naix nova
plataforma d
´entitats
penitenciàries de la
CV

Atenció Online

Programa d´atenció
COVID19 online
persones usuàries
Nuevos Itinerarios,
per voluntàries

COVID
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UNA PRESÓ DIGNA
Hem reclamat els drets de les persones
privades de llibertat.
COEP CV. La Coordinadora de les Organitzacions de l'Entorn
Penitenciari de la Comunitat Valenciana te l'objectiu d'unificar
les forces entre les diverses entitats que treballem en l'àmbit
penitenciari i visibilitzar la realitat de les persones privades de
llibertat formada per Adsis Hedra, Àmbit, Asiem, Asprona,
Avacosh, Candombe, Casal de la Pau, Horizontes abiertos,
Iniciatives Solidàries,
Fisat - grupo martes, OMV -obra
Mercedària València, SEP VAL- Pastoral penitenciaria, Preven3,
Proyecto Hombre, Teuladí volem manifestar la nostra máxima
preocupació però la situació ja preexistent i agreujada per la
crisis del COVID19 en els centres penitenciaris de la Comunitat
Valenciana.

perjudiquen els seus drets civils com l'accés a la sanitat
pública.
Per això instem:

Si bé és cert que s'han adoptat algunes mesures per part de
l'administració, cal dir que en principi la mesura podria ser
correcta si existiren personal sanitari, o l'assistència necessària
en presons però això no és cert, les ONG realitzem el 80%
labors de reinserció, és comprensible que es paralitze el
voluntariat, l'oci, serveis religiosos, l'educació ( que pot ser a
distància) però hi ha professionals que entren com a psicòlegs/
ues, treballadors/es socials, educadors/es socials que pal·liem
la falta de serveis, tenint en compte que: falta més del 75%
personal sanitari no cobert, com consten en els informes
oficials, per tant la situació de confinament a les presons esta
portant a situacions insostenibles des de l'enfocament de Drets
Humans.

1.- S'activen protocols de crisis entre Institucions
penitenciàries i
la Generalitat Valenciana de suport a la sanitat penitenciària,
mitjançant el reforç de recursos humans i materials.
2.- Agilitar via Junta de tractament als tercers graus perquè
vagen als seus domicilis, tal com disposa l'ONU especialment
a majors i persones malaltes, així com la resta que es puguen
beneficiar d'aquesta mesura.
3.- Facilitar mitjans telemàtics o telèfons perquè puguen
realitzar-se vídeo anomenades amb les famílies.

Agrair la convocatòria de 20 sanitaris a Institucions
Penitenciàries, però aquesta mesura no resoldrà la manca
d'atenció primària digna en els centres penitenciaris, així com
la falta d'equiparació a la sanitat pública estatal al no donar-se
les mateixes condicions salarials, així com la transferència de
competències sanitàries pendents des de 2004 per part de la
Generalitat Valenciana corresponsable en aquesta situació, per
la qual cosa demanem a Institucions Penitenciàries i a la
Generalitat Valenciana un pla d'acció per a fer costat als
sanitaris/as que estan treballant en els centres penitenciaris i
una atenció digna a les persones internes que no es

4.- Permetre l'atenció online de les ONG que estaven realitzant
funcions d'acompanyament en matèria d'addiccions,
psicologia o unes altres serveis que permeten pal·liar els
efectes del confinament, la nostra coordinadora s'ofereix a
prestar tal servei.
Recordar-los que la finalitat de la presó és la reinserció i
garantir uns drets sanitaris dignes, som a temps de previndre
una situació catastròfica.
Coodinadora de Entidades Penitenciarias de la Comunitat
Valenciana (COEP).

SOLIDARITAT GREMI SASTRES I MODISTES Y
RVACOVID19
Hem repartit més de 3000 mascaretes de tela gracies al Gremio
Artesano de Sastres y Modistas Comunidad Valenciana y 50
mascaretes d´acetato gracies a @rvacovid19 per a la presó de
Picassent y Castellón I junt amb guants, 600 mascaretes d´un ús,
sabó , gracies a totes lesentitats, persones anónimes que ho han fet
possible, les han rebut Fundación Espurna, Maides, Proyecto
Hombre, OMV, USM Malvarrosa, trabajadores sociales del clínico, À
Punt, Proyecto Hombre, SJM Servicio Jesuïta Refugiado… ha estat un
plaer col.laborar.
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