Títol del projecte
Atenció social i educativa a la infància i adolescència en risc d’exclusió

Objectiu general
És la millora de la qualitat de vida d'infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat social, potenciant les seves capacitats personals i afavorint el
desenvolupament de competències, que permetin millorar els seus processos
d'integració social i fomentar la igualtat d'oportunitats.
Aquest projecte neix per millorar la situació acadèmica i relacional de 450 nens i
adolescents que viuen en 24 CRAE (centres residencials d’acció educativa), i 126
menors usuaris de 9 centres oberts de Catalunya, amb la finalitat de garantir un
nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i futura integració social,
adquirint els coneixements necessaris, hàbits d’estudi, i habilitats socials. A través
d’aquest projecte es busca augmentar el seu rendiment escolar, però també la
seva autoestima, transmissió de valors i evitar l’aïllament relacional, gràcies a
l’atenció personalitzada d’un equip de 173 persones voluntàries que enfocaran la
seva tasca en funció de les capacitats, característiques i necessitats dels menors.
Per tant, el projecte complementa la tasca que es duu a terme des dels centres
amb un treball en xarxa i comunicació setmanal amb aquests, com a eina de
prevenció i atenció a les situacions de risc d’infants i adolescents a través d’una
atenció personalitzada.
La Fundació treballa per oferir-los la possibilitat d'optar per un futur millor,
acompanyant-los i recolzant-los en la seva formació i buscant els recursos
necessaris per a la seva integració social. Els elements concrets són:
 Classes de reforç escolar personalitzades impartides per una persona
voluntària universitària entre setmana, amb un grup de 3 menors com a
màxim, adaptat a les capacitats, ritme d’aprenentatge i necessitats de cada
infant, tant per ajudar-lo a finalitzar els estudis adequadament com per
potenciar la seva autoestima.
 Activitats extraescolars entre setmana amb tallers i jocs en grup, i de lleure
els caps de setmana, amb sortides esportives, culturals i d’oci.
Tots els nens i nenes ateses tenen edats compreses entre els 8 i 18 anys i venen
derivades pels responsables dels centres que decidiran qui necessita reforç
escolar i accions de lleure, els motius i quin tipus d’intervenció precisen.

