
La labor d’Aldees Infantils SOS no conclou amb la majoria d’edat.
Acompanyem els joves ex tutelats fins la seva plena emancipació i
autonomia personal. Saben que poden comptar amb l’organització amb
independència de l’edat o de les dificultats que hagin d’enfrontar.

El programa té com a objectiu acompanyar els
joves en el seu procés de desenvolupament,
capacitant-los per tal d’aconseguir la seva
plena integració social i laboral fins a
aconseguir la seva autonomia i emancipació.

L’any 1996, ja comptàvem amb pisos per a joves
amb acompanyament educatiu i ajudes i
seguiment dels egressats i el 1999 s’estableix
com a Programa en tot l'Estat. Des de la seva
implantació, més de 450 joves han estat atesos
als nostres programes de protecció residencial.

joves@aldeesinfantils.org

Les nostres xifres

Com ho fem?

• Participants:
- Trànsit a la Vida Adulta: 35 joves (dels 

Programes: Aldea, Residència de Sant 
Quirze, Barlovento, Acolliment Familiar i 
Joves) i 7 educadors de la comissió TVA.

- Projecte Autonomia: 18 joves en pisos 
propis i 2 joves en seguiment en el medi. 
Equip: 2 educadors i 1 director. Els joves 
romanen al projecte 18 mesos de mitjana i 
l’edat mitja de sortida és als 20 anys.

- Projecte Emancipats: 246 intervencions 
anuals de mitjana. Des de la seva creació, 
s’ha donat suport a més de 200 joves.

Programa de Joves

Projecte Emancipació
Comprèn aquelles accions encaminades a
seguir oferint un seguiment i/o suports
puntuals en cas de necessitat a totes la
persones que han estat en un programa de
d’Aldees Infantils SOS. Escolta, orientació,
ajuts econòmics a l'emancipació o de tipus
puntual i/o acompanyament en moments
en els quals els joves emancipats ho
necessitin, mitjançant plans de millora.

Servei d'Ocupació
Inclou el conjunt d'accions dissenyades per
tal de millorar les probabilitats de ser
empleats dels joves i afavorir la seva
incorporació al mercat laboral. Des
d'aquest servei també recolzem les
iniciatives d’emprenedoria.

Dedicació dels joves Ajudes als joves emancipats

Projecte Trànsit a la Vida Adulta
Conjunt d'accions dirigides a facilitar el pas a la
majoria d'edat, ajudant-los a prendre cons-
ciència del seu projecte de vida.
Treball col·lectiu amb els joves a partir dels 14
anys, encara que prioritàriament amb tots els
joves de 16 a 19 anys

Projecte Autonomia
Conjunt d'accions adreçades a proporcionar
suport educatiu, sociolaboral, i/o econòmic
dutes a terme per l'equip del programa de joves
que realitza un seguiment en funció de les
necessitats. S’afavoreix que el jove sigui el
protagonista del seu propi desenvolupament
personal. Pot ser mitjançant els 4 pisos propis, o
facilitant el seguiment dels joves en el seu mitjà,
a través del projecte de vida del jove.

Des del Programa de Joves es dóna suport a la resta de programes de protecció i prevenció de la
institució.

Suport i 
acompanyament per a 

tota la vida


