PRESENTACIÓ
El pis Decideix 2 de la Fundació TRESC està adreçat a joves tutelats i
extutelats de la Generalitat de Catalunya, derivats i en seguiment per
l’ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i ExTutelat), i que presenten
dificultats específiques o necessitats especials per desenvolupar-se en
alguna o vàries de les àrees de la seva vida, que concorren amb una
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental amb necessitats de suport
molt individualitzades. És un pis que tenim pendent d’obrir i que ha
d’acollir a 4 joves com els que ja estan vivint al pis Decideix 1 des de
l’octubre de 2016.

OBJECTIUS
1- Desenvolupar competències per a la seva futura emancipació
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

IMPACTE

4 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…
4 joves en un entorn educatiu i d’aprenentatge, de creixement,
comunitari

COST anual 90.000€
El finançament previst durant el primer
any és de 20.000€ amb subvenció. Els
requisits per prestació de servei del pis
demana la contractació de dues
educadores a temps complet i una
coordinadora. Així com fer-se càrrec de
totes les despeses de l’habitatge.

Cost anual que ha
d’assumir la
Fundació TRESC

70.000€
+ 6.000€
per posar-lo en
funcionament

2018-2019 PROJECTES PER FINANÇAR

Temps d'estada. Es valora que el temps d'estada ha de ser entre un i
tres anys, segons necessitats i procés del jove.

pis DECIDEIX 2

Són joves,entre 18-21 anys, que surten de CRAE i que inicien o ja estan
participant en processos de transició cap a l'edat adulta i vida activa o
itineraris sociolaborals en el marc del projecte DECIDEIX.

