
Dispositius Ambulatoris
PROGRAMA ÍTACA (TRACTAMENT ALCOHOLISME). Programa 
Itaca-ambulatori. Programa educatiu-terapèutic adreçat a 
persones adultes amb un entorn familiar, social i laboral que els 
hi permet realitzar un tractament de forma ambulatòria i en 
horari de tarda. Aquest programa es realitza a Palma, Inca, 
Manacor, Menorca i Eivissa. 
PROGRAMA HORABAIXA (TRACTAMENT ALTRES SUBSTÀNCIES). Permet 
compatibilitzar el tractament terapèutic amb el 
desenvolupament de la seva vida quotidiana, ja que no 
necessita ingrés. Aquest programa es fonamenta especialment 
en el treball grupal i s'estructura en fases, en les quals es van 
treballant diferents objectius, fins a aconseguir un estil de vida 
allunyat del món les drogues. Disposem també de grups de 
suport per a les famílies i parelles on els protagonistes dels 
mateixos són aquests i no les persones usuàries. Basats en la 
formació contínua pel que fa a l'autoajuda, comunicació, 
resolució de conflictes, etc., reben suport de l'equip terapèutic  
i per a la resolució de qualsevol situació que pugui sorgir.
Aquest programa es realitza a Palma, Inca, Manacor, Menorca i 
Eivissa.
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PROGRAMA PENITENCIARI. Programa terapèutic d'atenció a 
reclusos en segon i tercer grau penitenciari del centre 
penitenciari, on l'objectiu és aconseguir un 
allunyament i ruptura del món de les drogues i el seu 
entorn, així com, promoure la motivació per iniciar un 
procés de canvi i de creixement personal. Si la situació 
jurídica ho permet, derivar la persona a un tractament 
extrapenitenciari en algun dels nostres programes. 
L’atenció del programa penitenciari es realitza a 
Mallorca, Menorca i Eivissa.

Eureka (addiccions comportamentals). Està destinat a 
persones majors de 23 anys amb un problema 
d’addicció comportamental primari i que el seu entorn 
familiar, soci-laboral així com les seves característiques 
personals li permetin realitzar un tractament de manera 
ambulatòria.
Eureka es pot realitzar a Mallorca (Palma, Inca i 
Manacor), Menorca i Eivissa.

Serveis per
a persones
adultes (I)

CENTRE DE DIA . Adreçat a persones que necessitin un 
reforç que els faciliti el procés de rehabilitació, 
ajudant-les a prendre consciència i els motivi a realitzar 
un canvi en el seu estil de vida. Els destinataris són 
persones derivades de la xarxa pública i d'altres 
programes de Projecte Home Balears. Aquest 
programa es realitza a Palma, Inca, Manacor, Menorca i 
Eivissa.



Serveis per
a persones
adultes (II)

ANDANA.CENTRE DE DESHABITUACIÓ.
Centre de desintoxicació, deshabituació i contenció 
destinat a assolir l'abstinència, amb una durada 
màxima de 3 mesos. Per a accedir al servei és 
necessari ser derivat per l’equip corresponent de la 
xarxa pública o Projecte Home Balears.

Comunitats Terapèutiques
CASA OBERTA. Adreçat a persones majors d’edat amb un proble-
ma d’addicció a substàncies. Hi tenen cabuda persones amb 
patologia dual i/o en Programa de Manteniment de Metadona. 
La persona ha de ser derivada des d’un recurs de referència 
(UCA o Projecte Home).

PROGRAMA ITACA. Programa d’atenció integral a persones que 
pateixen problemes d’addicció a l’alcohol que, a causa de les 
seves característiques requereixen una teràpia residencial. 

PROGRAMA BASE. Es dirigeix a persones amb un nivell de dese-
structuració personal, familiar i social significatiu. Es tracta d'un 
programa d'alta exigència. Es realitza a Campos.
El programa finalitza amb la fase de Reinserció Social que té 
com a objectiu que la persona es reincorpori a la societat.
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SERVEI RESIDENCIAL TEMPORAL
D’INCLUSIÓ SOCIO-LABORAL
Per a les persones usuàries de les Comunitats 
Terapèutiques que no disposen d'on viure, es facilitarà 
l'accés a algun tipus d'allotjament fins que disposin 
d'ingressos propis i puguin independitzar-se.



Serveis per a
Persones Joves

Dispositius Ambulatoris.
Just a temps. JAT
Adaptat a les necessitats dels joves que presenten un perfil més estructurat, 
la finalitat és per tan, que puguin compatibilitzar el tractament amb les seves 
activitats acadèmiques o laborals. Els objectius que es pretenen són els 
mateixos que per al centre de dia, variant els instruments terapèutics que 
s’utilitzen. Aquestv rograma es realitza a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Dispositiu Residencial
Temporal D’inclusió
Socio-laboral
Adreçat a joves que, o bé manquen de suport familiar, o per les 
seves característiques personals precisen un període d’interna-
ment. El coneixement personal, les relacions familiars i socials i 
la formació professional i/o acadèmica són els eixos sobre els 
que es treballa.
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Tractament Socio-Addiccions
(Tecnologíes digitals, joc, etc.). CIBER
Les soci-addiccions són trastorns de dependència vinculats a usos, costums o activitats diverses no 
relacionades amb la ingesta de substàncies químiques, sinó pels efectes de l'activitat emocional que 
acompanyen a aquestes activitats, efectes que impliquen canvis en la neuroquímica del cervell.

El programa Ciber és un programa de prevenció indicada i tractament pel mal ús i/o abús de les TIC 
(Tecnologies de l’Informació i Comunicació). El seu objectiu és el reaprenentatge del control de la conducta. 
Atén a dues franges diferenciades d'edat: infància, adolescència i joventut (9-25 anys) i d'altra banda, 
específic per a adults (25 anys en endavant).

Ciber té 3 itineraris bàsics que donen resposta a les diferents problemàtiques de totes dues franges d'edat. 

Programa en el qual el/la jove/adolescent trenca totalment amb l’estil 
de vida desenvolupat amb anterioritat a l'inici del tractament. Està 
concebut per a persones entre 15 i 23 anys, que precisen d’una 
intervenció intensiva i continuada. Es treballa sobre la conducta, el 
coneixement personal, les relacions familiars, socials i es prioritza la 
formació professional i/o acadèmica de cara al seu futur.

Centre de dia. Projecte Jove



Serveis Entorn
Socio-familiar

Escola de suport familiar
A més de les necessitats bàsiques (compte, protecció, habitatge, 
alimentació), les famílies necessiten cobrir aspectes d'afecte i educació 
per a tots els seus membres.
Les famílies necessiten comptar amb habilitats i competències de 
comunicació, de gestió de conflictes i d'una criança que potenciï els 
aspectes positius de la persona i del seu entorn i identifiqui quins 
elements (entesos com a factors de risc) és necessari controlar per a 
evitar futures conductes problemàtiques. Amb la idea de continuar 
donant respostes a la societat i posar en valor el coneixement i 
experiència de la nostra entitat oferim el dispositiu Escola de Suport 
Familiar, un espai dirigit a totes aquelles persones, famílies, 
professionals, etc. que tinguin interès o inquietuds vàries sobre les 
diferents àrees del fenomen de l'educació i la millora en competències 
familiars.
La metodologia de treball és grupal, interactiva i cerca la participació de 
totes les persones assistents. La durada és de dos mesos, tots els 
dijous de 18.30 a 19.30 hs.

treball amb famílies
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L'entorn sociofamiliar, alhora que objecte del nostre treball, 
és també protagonista actiu en aquesta tasca terapèutica, 
ja que és el que millor coneix els problemes i les realitats del 
propi entorn i, per tant, de les persones a les quals 
acompanyen i guien en el procés.
Les famílies compten en tot moment amb el suport de 
l'equip multidisciplinari dels nostres equips professionals 
amb amb la finalitat de treballar aspectes més personals i 
específics. Reben atenció personalitzada adaptada a les 
seves necessitats



Prevenció

Serveis de prevenció de drogues
Un objectiu prioritari de la prevenció ha de ser evitar que els joves arribin a tastar drogues, o retardar l’edat 
d’inici de consum i el seu posterior consum regular o abús. Així mateix, orientam el nostre esforç a conscienciar 
sobre la importància de la prevenció en l’àmbit familiar, escolar, comunitari i als mitjans de comunicació, etc.

Desenvolupem programes de prevenció en els àmbits:

- educatiu: oferim diferents programes de prevenció escolar que es desenvolupen als centres escolars. 
Adreçats a alumnes de primària, secundària i formació professional, a les seves famílies i als professionals 
docents.

- comunitari: formació a mediadors socials i agents preventius del municipi; Jornades de diagnòstic de plans 
de prevenció de drogues comunitària i el seu posterior assessorament d'aplicació; Desenvolupament 
d'accions en l'àmbit esportiu i d'oci saludable per als joves; etc.

- laboral:suport en l'elaboració de plans de prevenció de drogues dins de l'empresa (anàlisi de necessitats, 
elaboració de projectes, formació d'equips preventius, etc.); Xerrades sobre els riscos del consum de 
substàncies dins l'àmbit laboral.

- FAMILIAR:  involucrar a les famílies, formar-les i dotar-les d’eines per desenvolupar actituds, conductes i 
habilitats de gestió familiar.
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Altres Serveis

Inserció Laboral
Servei adreçat a persones en situació en risc 
d'exclusió, per a el seu correcte desenvolupament 
professional com a part essencial de la integració 
social, mitjançant accions de recerca, manteniment 
o millora del lloc de feina. Tot això és possible 
gràcies al treball en xarxa amb el teixit social de la 
nostra comunitat i de les empreses socialment 
compromeses i gràcies als programes de SOIB i 
Incorpora.

Seguiment mèdic i
psiquiàtric
Servei orientat a millorar la qualitat en l'atenció de les 
persones usuàries que presenten un trastorn mental 
associat al consum de substàncies, complementant 
d'aquesta forma la intervenció terapèutica.

També disposem d'un servei mèdic que tracta totes 
aquelles malalties associades al consum de substàncies. 
Comptem amb persones professionals i especialitzades 
que treballen en coordinació amb els diferents recursos de 
la xarxa pública, així com assessorament i formació 
específica dels equips terapèutics.

Atén les demandes d’assessorament de caire judicial 
i social de les persones usuàries (informació, asses-
sorament i orientació de l’ordre jurídico-legal i social), 
així com les demandes de diferents institucions 
públiques (jutjats, serveis socials, protecció del 
menor, etc.) 

Cursos de Formació
Ofertam diferents opcions formatives per a 
millorarles competències de les nostres persones 
beneficiàries: 

1- Formació prelaboral
2- Programes específics de formació (col•lectius 
vulnerables SOIB)
3- Formació profesional básica (Programes PQI)
4- Aula Unitària de Secundària

Assessorament 
Jurídic i social per a persones 

usuàries 
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CENTRES DE TRACTAMENT
INTEGRALS

qUÈ SON ELS cti?

PROGRAMES I DISPOSITIUS DELS cti’S

qUÈ ofereixen?

Els Centres Integrals de Tractament (CTI) permeten 
oferir una major cobertura de serveis, ampliar la oferta 
de programes existents en el territori, així com una 
millor adaptació a la problemàtica concreta de cada 
zona on són presents, plantejant la intervenció des 
d’equips multidisciplinars i altament professionalitzats.

Els CTIs ofereixen programes ambulatoris per al 
tractament d’addiccions a substàncies i 
comportamentals. A més ofereixen recursos per a 
famílies i actuacions i programes de prevenció.
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Unitat de DIAGNÒSTIC: s’atenen totes les demandes que es reben tant per part de les persones que ho necessiten com 
per els familiars que volen rebre algun tipus d’informació. Des de l’equip de diagnòstic es fa una valoració del cas 
a partir d’una sèrie de variables (situació social, laboral, mèdica, psiquiàtrica, judicial...) que ens facilitaran saber 
quin programa s’adapta millor a la persona.

Reinserció: darrera fase dels programes residencials finalitza amb una fase formativa de reinserció social, amb 
l’objectiu d’aconseguir l’autorealització personal, la inserció laboral i la integració autònoma i satisfactòria en l`àmbit 
familiar i social.

Programa horabaixa: dirigit a persones consumidores de drogues amb suficients recursos personals i socials per a 
realitzar un procés terapèutic en paral·lel amb una vida normalitzada i sense la necessitat d’allunyar-se del seu 
entorn habitual.

centre de dia: dispositiu integral d'atenció a les addiccions que està a l'abast de totes aquelles persones que 
requereixin un tractament personalitzat a les seves característiques i necessitats.

Al centre es poden realitzar diferents activitats educatives, terapèutiques, d'oci i temps lliure i trobar un espai on 
tractar les diferents problemàtiques.

tRACTAMENT DE L’ALCOHOLISME : des d’aquest programa donam resposta a les persones que presenten problemes amb 
l’alcohol amb un model de tractament ambulatori.

aDDICCIONS COMPORTAMENTALS: destinat a persones amb un problema d’addicció comportamental primari i l’entorn familiar, 
soci-laboral així com les seves característiques personals li permetin realitzar un tractament de manera ambulatòria.

PROJECTE JOVE: destinat a donar una resposta a la problemàtica tant d’addicció a substàncies com d’ús problemàtic de 
tecnologies digitals entre la població més jove.

escola de famílies:  un espai dirigit a totes aquelles persones, famílies, professionals i la societat en general que tinguin 
interès o inquietuds diverses sobre les diferents àrees del fenomen de les addiccions i de l’educació. Tant des d’una 
perspectiva d’informació, orientació, prevenció i/o tractament.

PREVENCIÓ: les actuacions preventives del consum de drogues i altres addiccions es duen a terme en diferents nivells: 
institucions, empreses, centres educatius i associacions.

ON SÓN?

s’atenen totes les demandes que es reben tant per part de les persones que ho necessiten com 

871 251 080

eivissa

seu central

Maó




