QUÈ FEM?
Proporcionem una intervenció orientada al desenvolupament integral
d’infants i joves facilitant la maduració personal i social en un ambient
educatiu i amb valors que permetin la màxima autonomia. Per fer-ho,
comptem amb un centre amb una llar i un pis d’autonomia per a noies
majors d’edat. Totes dues instal·lacions estan ubicades a Girona.

A QUI ATENEM?
Atenem a infants i joves en règim de guarda o tutela de la Direcció
General a la Infància i a l’Adolescència. Són infants i joves que necessiten cobrir les seves necessitats bàsiques ja que el seu entorn familiar i
social es troba en una situació de pobresa i vulnerabilitat.
D’altra banda, també acompanyem a noies majors d’edat, entre 18 i
21 anys, que hagin estat tutelades per la Generalitat de Catalunya.
Se’ls ofereix un habitatge i el suport d’una educadora perquè puguin
emprendre el seu projecte de vida de forma autònoma.

ALGUNS INDICADORS:














Disposem d’una llar i 1 pis d’autonomia que funcionen com
a unitats familiars.
Hem atès 20 infants i joves d’entre 9 a 20 anys. Concretament, 14 infants al CRAE la Caritat i 6 noies al pis d’autonomia
Güell.
Activitats extraescolars: 7 infants i joves han participat d’activitats esportives. 4 infants i joves han realitzat activitats formatives culturals. 7 infants i joves han participant en casals d’estiu.
Escolarització: 3 infants han assistit a una escola ordinària, 1 a
una escola especial, 1 jove ha accedit a l’ESO, 2 joves han superat l’ESO, 3 joves han continuat en estudis obligatoris, 3 adolescents han realitzat formació garantia juvenil.
Canvis de recurs: 3 joves, menors de 18 anys, han passat a un
pis orientat a la transició a la vida adulta. 2 joves han fet els 18
anys i han passat a un pis d’autonomia.
3 joves han entrat a formar part del món laboral de forma temporal.
8 joves han rebut seguiment psicològic.
Comptem amb el suport de 3 famílies col·laboradores, i amb
13 persones contractades.
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