
Projecte Habitatge

Final de la primera fase, fins a on hem arribat?



SUPORTS

 SUPORT HUMÀ:

◦ Referent 24 hores

 Presencial: de 4 a 5 hores mínimes diàries. 

◦ Natural

 Estructura dels grups



SUPORTS

 SUPORTS MATERIALS 

◦ Targeta personal d’identificació/ situació

◦ Tipus d’horaris adaptats a cada noi.

◦ Registres

◦ Telefònic 

◦ Recordatoris freqüents i continuats.

◦ Contestar sempre.

◦ Teleassistència.



Horaris (diferents adaptacions)



Valoració 

 Autonomia personal :
◦ Habilitats funcionals (tasques) 

◦ Matí-Nit (supervisió a distància)

 Adaptació al medi/entorn : 

bus, trajecte, botigues, barri ...   

 Convivència/comunicació
◦ Respecte i utilització dels espais comuns 

◦ Respecte espais privats

◦ Com es parlen entre ells

◦ Interrupcions a les converses (no assolit)



Segona fase: projecte habitatge

Camí cap a la vida adulta

 Preparació funcional i 

emocional dels nois i noies?

 Preparació emocional del 

pare i la mare?

“La meva vivència personal del camí cap a la vida adulta del meu fill o filla”



Calendari

Camí cap a la vida adulta

 Canvi de dies de l’estada:

10 nits/12 dies.

◦ Diumenge a les 18h fins divendres a les 19h-20h.

◦ Diumenge a les 18h fins divendres a les 19h-20h



Estructura calendari

 Anual

 Dates fixes de vacances

Del 30 de juliol de 2016 al 3 de setembre de 2016 ( AGOST TANCAT)

Del 23 de desembre de 2016 al 7 de gener de 2017 ( NADALS TANCATS)

Del 13 d’abril de 2017 al 17 d’abril de 2017 ( SETMANA SANTA TANCAT ) 

 Mòduls de 15 dies continuats
 Independentment dels mesos 



Cost (12 dies/10 nits)

 Alimentació

 Professional

 Reunions amb PAD

 Teleassistència

• Neteja

• Subministres, 

reparacions i 

assegurances. 

El que es cobrarà són 370€ i la Fundació  assumeix 

el 15% de cada noi/a.

Cost total per persona: 433€



Any 2016

Fase inicial d’adaptació

Any 2017

11 mesos 2017

Final II fase desembre 2017

ABRIL MAIG JUNY JULIOL

SETEMBRE OCTUBRE
NOVEMBR

E
DESEMBRE

AGOST VACANCES 

Total II fase: 19 mesos



GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ASSISTÈNCIA

Gener del 2016


