
VIDA INDEPENDENT

Objectius:
- Formar, assessorar i acompanyar als 
joves i a les seves famílies,  en les habi-
litats i actituds necessàries per a poder fer 
una vida autònoma i independent, amb els 
suports necessaris.

- Garantir els hàbits personals (higiene, 
salut, seguretat…), imprescindibles per a la 
vida independent.

- Promoure els aprenentatges, actituds i 
estratègies necessàries per a la vida a la
pròpia llar. 

- Facilitar la inclusió dels joves o adults 
en la seva xarxa social o entorn més 
pròxim (veïns, centre cívic, actes culturals i 
festius...)
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Camí cap a la vida independent
Amb el suport:

Joves i amics
Pisos de formació

La nostra llar
Autogestors

VolA 



Fases del projecte
1ª Fase: Projecte Joves i Amics

Dirigit a joves majors de 16 anys, amb i sen-
se discapacitat intel·lectual que es volen for-
mar per millorar la seva autonomia personal 
i l’autonomia a la llar
Sessions de cap de setmana. Aquest projec-
te s’imparteix un cap de setmana per trimestre 
i una matinal del mes de juny.  

2ª Fase: Pis de formació (Pis 
Pont)

Adreçat a joves i adults, que ja han parti-
cipat un any com a mínim en el projecte 
de joves i amics, i tenen ganes de millorar o 
mantenir la seva autonomia personal.
Estades temporals en pisos que possibiliten 
la interacció i formació pràctica a un grup de 
joves en companyia de dos educadors/es.
En grups de cinc o sis persones, en funció dels 
participants, que realitzen una estada de cap 
de setmana cada mes.

3ª Fase: Pis de formació (Camí a 
a la nostra llar)

De continuïtat del Pis Pont, és un recurs que 
pretén avançar un pas més, per tal que els jo-
ves més preparats canviïn les estades de cap 
de setmana, per estades setmanals durant 
un trimestre.

.

 4ª Fase: La nostra llar
  
Aquest projecte és l’últim esglaó de la vida 
independent.
Hi participen joves, que ja viuen de manera 
independent, distribuïts en pisos propis o 
de lloguer. Tots els joves estan acollits al Pro-
grama de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar 
de la Generalitat de Catalunya. Aquest joves 
compten amb suports dels professionals 
de l’entitat, en funció de les necessitats i ho-
raris de cadascú o grup.

Altres projectes
Grup d’autogestors “CARAI”

És un grup de joves que gestionen el seu 
propi espai de trobada, on debaten i expres-
sen les seves opinions i desitjos així com rei-
vindicar els seus drets a fi de fomentar el seu 
empoderament.

VolA (Voluntaris d’Andi)

Servei de voluntariat inclusiu en el qual per-
sones amb i sense discapacitat intel·lectual
fan una tasca comú de caire social com és el 
voluntariat. 

A qui va adreçat?
Beneficiaris directes

- A persones més grans de 18 anys;
- Amb discapacitat intel·lectual, com la síndro-
me de Down o altres discapacitats; 
- Persones sense DI, que desitgin participar 
com a voluntaris a la 1ª fase, Joves i Amics.
- De la zona de Sabadell i Vallès Occidental o 
Bages;
- Que desitgin millorar la seva autonomia per-
sonal o fins i tot arribar a  viure soles o en com-
panyia de la seva parella o amics, o en grups de 
fins a quatre persones.

Beneficiaris indirectes

- A les famílies, pares, germans...  de les per-
sones amb discapacitat, que vulguin implicar-se 
en el procés d’avançar cap a la vida independent 
del seu familiar.
- A la ciutadania en general per concienciar 
dels drets i els deures de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual.


