MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

QUI SOM:
Associació sense ànim de lucre

Objectiu: Promoció de l’exercici

Missió: Crear les condicions ne·

d’àmbit català creada el desembre

efectiu del dret a l’habitatge de les

cessàries perquè hi hagi un exercici

de 2015 per un grup de familiars de

persones amb discapacitat intel·

efectiu dels drets dels nostres

persones amb discapacitat intel·

lectual, per tal de superar la dràs·

tutelats. Per això són necessàries

lectual.

tica caiguda de l’oferta de noves

dues condicions:

places d’aquests habitatges des de
principis de la dècada actual.

• Creació de noves places d’habi·
tatge.
• Preparar a les persones amb
discapacitat i les famílies perquè
el canvi sigui exitós.

GENERALITAT

La Gran Recessió
iniciada el 2008 ha
deixat una estela de
grans dificultats per
crear noves llars

ES CONVOQUEN MOLT POQUES
PLACES NOVES

DESMORALITZACIÓ: JA NO
PRESENTEN PROJECTES
ENTITATS

Sense concert amb la
Generalitat no poden
oferir nous llocs
d’habitatge

QUÈ FEM:
gg Exercim les funcions de proposta i defensa efectiva

gg Ajudem els socis en la promoció de llars i altres

del dret a l’habitatge per a les persones amb disca·

tipus d’habitatge per a persones amb discapacitat

pacitat intel·lectual

intel·lectual. D’aquesta manera, Entresol pot esdeve·

gg Realitzem propostes a les administracions que
tenen polítiques de foment de l’habitatge social
gg Proporcionem un espai per desenvolupar entre els
socis un suport efectiu, en règim d’ajuda mútua,
perquè les persones tutelades pels nostres socis
puguin tenir accés a un habitatge que els asseguri

nir un “viver de projectes d’habitatge”. Projectes im·
pulsats per les famílies sense assumir-ne la gestió
gg Quan és necessari per a l’èxit dels nous projectes
d’habitatge organitzem sessions d’orientació a les
famílies i activitats específiques per a joves amb
discapacitat intel·lectual

una vida el màxim d’autònoma possible
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COM HO FEM:
Planificació Centrada en la

“Vida a la llar - El Pis de Gràcia”:

Promoció de noves llars.

Persona (PCP).

• Estades pedagògiques d’Entre

Articulem la demanda de les per·

Definim un model d’atenció integral

Setmana i de Caps de Setmana,

sones amb discapacitat i les seves

a les persones amb discapacitat

al “Pis de Gràcia”.

famílies, i plantegem a les adminis·

intel·lectual, orientada a les espe·
cificitats de la vida en un habitatge
compartit.

• Com es va fer en la posada en
marxa del “Pis de Gràcia”, els fu·
turs projectes d’habitatge també
tindran un programa de suport a
les famílies:
- Orientació als pares i germans.
- Activitats de sensibilització per

tracions competents els projectes
d’habitatge en la forma que puguin
rebre el seu suport, tant en termes
de finançament com de provisió
d’immobles que puguin albergar
habitatges per a persones amb
discapacitat intel·lectual.

als joves amb discapacitat.

ELS NOSTRES VALORS:
Defensa de la igualtat d’oportuni-

Promoció del respecte i la dignitat

Personalització dels serveis: Ade·

tats: en els processos d’autonomia

de les persones amb discapacitat

quant-los a cada persona segons

personal i d’independència indivi·

intel·lectual: perquè puguin gaudir

les seves necessitats, amb la finali·

dual, incloent la llibertat personal

dels seus drets amb plenitud i amb

tat de reforçar la seva confiança en

en la presa de decisions, amb els

igualtat de condicions.

els altres i en si mateixes i enriquir

suports diferenciats que calguin.

les seves relacions familiars i amb
Compromís social i treball en xarxa:

Promoció de la igualtat efectiva de
tracte dels i les joves amb discapacitat intel·lectual: contribuint a
erradicar els estereotips culturals i
socials que poden provocar major
desigualtat, amb especial referèn·
cia a la promoció de la igualtat de
gènere.

els professionals de suport.

El compromís amb les persones
amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies és el que orienta les
actuacions d’Entresol i el treball en
xarxa amb altres entitats i les admi·
nistracions és el que les fa possible.

Formació dels nostres joves edu·
cant els seus hàbits de convivència
en els àmbits de la perspectiva de
gènere i la sostenibilitat ambiental.

Transparència en la gestió eco·
nòmica i seguretat jurídica en les
relacions amb els socis i els agents
externs.
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”MODEL ENTRESOL” PER LA GESTIÓ DELS HABITATGES
Funcionament per gestió delegada, mai directa.
Conveni

Sense cap altra motivació per créixer que no siguin les necessitats
dels socis i la seva pròpia iniciativa.

Titularitat

ENTITAT
DE GESTIÓ

Les activitats es configuren en forma de projectes independents entre
si i respecte de l’activitat associativa general, per assegurar la seva

Gestió

independència econòmica i la seguretat jurídica de les famílies partici·
pants.

HABITATGES

Entresol no té personal laboral, totes les tasques es fan per les següents vies:
• Voluntariat assumit pels socis, en

• Treballs realitzats per empreses

• Encàrrec de tasques específiques

la mesura de les seves possibili·

externes:

a professionals externs, experts

tats

1) Gestió dels habitatges per enti·

en diferents àmbits.

tats sense ànim de lucre;
2) Serveis de neteja i manteni·
ment; i
3) Serveis administratius

PROJECTES EN MARXA:
“VIDA A LA LLAR – EL PIS DE GRÀCIA”
- El “Pis de Gràcia” és una peça
clau per facilitar el pas de la vida
en família a la vida independent
a un nou habitatge.
- L’habitatge temporal d’inclusió
social al Districte de Gràcia està
gestionat per la Fundació Astres,
mitjançant conveni signat amb
data 10 d’octubre de 2017.
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- Des de novembre del 2017 fins al de·
sembre del 2018 hem organitzat un
total de 20 estades al Pis de Gràcia.
D’aquestes, 15 estades s’han realit·
zat durant el 2018, amb 52 participacions d’entre el conjunt de socis.
- S’ha dut a terme també el Programa
“Vida a la Llar” d’un Centre Ocupacional de Barcelona, que ha permès
a tots els seus usuaris, en grups
d’una mitjana de 8 joves, realitzar
unes pràctiques diürnes al Pis de
Gràcia d’un dia a la setmana durant
5 setmanes, per cada grup. Durant
el 2018 s’han beneficiat d’aquest
programa 59 joves.
- El 2018, el conjunt d’aquesta acti·
vitat, ha suposat la realització d’un
total de 2.027 hores d’activitat
formativa (nombre d’estades x nom·
bre d’assistents per estada x hores
de cada estada): caps de setmana
532 h., entre setmana 442 h. i pràctiques diürnes del Centre Ocupacional esmentat 1.053 h.

*Compten com a parti·
cipants cada una de les
estades que han fet els
diversos socis
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**Nombre d’estades x
Nombre d’assistents per
estada x Hores de cada
estada

ENTRESOL EN XIFRES
n

s

€36.831,12
€27.442,37
€9.388,75
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*Dades 2018 pendents
d’aprovació de l’Assemblea
General

*Dades 2018 pendents
d’aprovació de l’Assemblea
General

DESPLEGAMENT DE L’ACTIVITAT D’ENTRESOL
La “línia Entresol”

7

QUI ENS INSPIRA PER ANAR MÉS LLUNY?

Els nostres fills i germans

”Quan col·laborava amb
ASPANIAS, no em movia
pensant amb l’Olga, havíem de treballar per les
generacions futures”

Josep Ma. Espinàs i la
seva filla Olga

Kenzaburo Oe (Premi
Nobel de literatura de
1994) ; i el seu fill Hikari

”No vull ni pensar que hauria
estat de la vida de Hikari i de la
nostra família sense la música”

Promotors de projectes importants per a la inclusió de
persones amb discapacitat intel·lectual i la cohesió social
”Un país és millor si
vosaltres sou ciutadans
actius, reconeguts i
feliços”
Eunice Kennedy
(Special Olympics)

Francesc Martínez de Foix
i el seu germà Joan

“Let me win; but if I cannot win,
let me be brave in the attempt.”

Cristóbal Colón,
Fundador de La Fageda

Fundació Viver de Belllloc

Projectes molt eficients
per a la inclusió laboral
i social de les persones
amb discapacitat intel·lectual, amb recursos d’habitatge molt funcionals.
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Muhammad Yunus
(Economista, Premi Nobel
de la Pau 2006)
Impulsor d’empreses socials com
una eina per pal·liar la pobresa,
l’atur i el canvi climàtic.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

www.entresol.cat

Associació promotora de l’exercici efectiu del dret
a l’habitatge de les persones amb discapacitat
intel·lectual

comunicacio@entresol.cat

Balcells, 13-15, local exterior
08024 Barcelona
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