COL·LABORADORS

JOVES
EN
INCLUSIÓ

UBICACIÓ DEL CENTRE
Avinguda Fiter i Rossell, 71
Edifici del Centre Social i Recreatiu, 4rta planta
AD 700 - Escaldes-Engordany
+376 820 081
joveseninclusio@fundacioprivadatutelar.org

Un servei d’atenció
als joves amb trastorn
de l’espectre autista
(TEA) des d’una
perspectiva integral

Joves En Inclusió - JEI va néixer l’agost del 2018 i va ser impulsat
per la
i amb la
col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern
d’Andorra i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
És un centre d’intervenció diürna, altament especialitzat en el trastorn de
l’espectre autista (TEA), amb moderada o elevada necessitat de suport.

OBJECTIUS:
- Oferir un servei de suports integral, que inclou les intervencions dels
professionals, la creació d’entorns inclusius i la provisió d’estratègies
individuals de suport.
- Potenciar la inclusió dels joves a la comunitat mitjançant la realització de
diferents activitats en l’entorn comunitari.

MISSIÓ:

ADREÇAT A:

Oferir
atenció
integral
i
completament personalitzada per
tal que els joves puguin mantenir i
potenciar les habilitats adquirides
en etapes anteriors i en segueixin
aprenent de noves per assolir el
màxim d’autonomia possible.

- Joves amb diagnòstic de trastorn
de l’espectre autista (TEA),
reconegut per la CONAVA i amb
alta o moderada necessitat de
suport
- Edats compreses entre 16 i 30
anys (ambdós inclosos).

Crear una sinergia bidireccional entre els joves de JEI i altres del país a
través de col·laboracions amb els punts joves i les escoles per tal que
puguin gaudir d’activitats conjuntes.

habilitats com per activitats a la
comunitat.

- Realitzar intervencions en contextos naturals (domicili, botigues, carrer,
etc.) per tal de proporcionar pautes a les famílies que ho requereixin.

- Suport constant i personalitzat a
les
famílies
que
participen
activament en el projecte.

- Duu a terme activitats terapèutiques en contextos naturals (restaurants,
botigues, etc.) per tal que els joves puguin generalitzar els aprenentatges
adquirits al centre JEI.

METODOLOGIA:
Seguim un model d’intervenció
completament personalitzat i amb
un sistema de suport intensiu amb
elevada evidència científica i eficàcia
provada.
Ràtio 1 a 1 (un professional per
jove) les vuit hores d’intervenció
diürna tant per ensenyar diferents

Rebem assessorament extern de
forma continuada.

- Fomentar la vida independent dels joves i potenciar al màxim la seva
autonomia.

- Proporcionar suport a les famílies, especialment mitjançant estratègies i
pautes psicoeducatives per minimitzar els comportaments socialment
inadequats.

