PRESENTACIÓ
El pis Èxit vol representar un pas més en el procés d’emancipació dels
joves extutelats/des de l’Administració a partir del moment que tenen
21 anys i ja no poden rebre cap altre suport per part d’aquesta.
Èxit com a avanç positiu i èxit com a sortida, ara sí cap a una vida
independent amb una serie d’hàbits i eines incorporades en el seu
bagatge però amb el suport encara directe i en part intensiu per part
de la Fundació TRESC per a aquells/es joves que ho necessitin.
El pis Èxit té com a voluntat ser un habitatge que permeti allargar
aquest procés de transició molt limitat en el temps (21 anys) i, en
algunes situacions vol donar resposta ràpida a determinades
situacions personals que demanen un canvi d’habitatge de forma
urgent.

IMPACTE

3 joves que poden gaudir d’un espai personal, privat, segur, que els
permet prendre decisions, en el que poden compartir, en el que se’ls
respecta…
3 joves en un entorn educatiu i d’aprenentatge, de creixement,
comunitari

COST anual 25.000€
Aquest projecte és propi de la Fundació
TRESC i es preveu poder optar a alguna
petita subvenció de forma puntual a
través de la seva presentació com a
projecte en possibles convocatòries
d’habitatge o socials.

Cost anual que ha
d’assumir la
Fundació TRESC

25.000€
+ 6.000€
per posar-lo en
funcionament

pis ÈXIT

1- Incidir de forma tan intensiva com sigui necessària en aquells
aspectes que cal millorar per acabar el procés de transició i arribar a la
vida independent
2- Oferir suport en les activitats d'organització de la vida quotidiana
3- Promoure la participació social del jove en la comunitat
4- Fomentar una xarxa inclusiva i de suports
5- Promoure una actitud activa del jove en el seu propi projecte
d'emancipació
6- Oferir un”refugi” temporal en situacions determinades
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