PROJECTE EVI · Viure i
treballar en comunitat

Palauet Stella
Maris

La persona adulta amb autisme
 No adquireix els coneixements de forma espontània
 Cal suport i ajuda per adquirir coneixements
 Cal seqüenciar i establir processos d’aprenentatge explícits
 Cal comptar amb serveis específics i especialitzats en TEA
 Cada persona amb TEA tindrà necessitats diferents
 Caldrà establir processos per mantenir aquestes habilitats
 El col·lectiu de persones amb autisme és el que més
dificultats d’incorporació al mercat laboral presenta

Oferta d’acompanyament
 No existeix cap programa que respongui a les necessitats
d’adults amb autisme i grans necessitats de suport
 Amb propostes inclusives
 Amb propostes participatives
 Amb propostes extensives en el temps i que tinguin en
compte, també, la vellesa

 El Projecte EVI de Junts Autisme ha demostrat que:
 La inclusió és possible
 L’autonomia és possible
 La participació plena és possible

La idoneïtat de l’Estela Maris
 El Palauet Estela Maris d’Arenys de Mar permetrà:
 Dur a terme el Projecte EVI
 Traslladar l’STO de l’Edifici Xifré
 Augmentar el nombre de persones ateses
 Fer una llar residencia amb dos unitats de convivència de 5
persones cadascuna

 Un espai per a persones amb autisme adultes que un dia
es quedaran sense pares i podran comptar amb el suport
de la comunitat

Requisits de l’Estella Maris


Ben ubicat està al centre del poble
 Al costat de la Riera centre
neuràlgic d’Arenys de Mar
 Pendent d’adequació de l’entorn
de l’edifici i noves promocions de
vivenda
 Zona ben comunicada (Autobús)



Capacitat de l’edifici – distribució dels
espais
 Capacitat suficient per absorbir els
serveis actuals i ampliar-los
 Espais diàfans a la primera planta
 Espais exteriors per a fer activitats a
l’aire lliure (jardí )



Contacte i relació amb la comunitat
 Ens veuen, participem, som part de
la comunitat

Projecte EVI: Viure i treballar en comunitat


Junts Autisme té una proposta
innovadora perquè acompanya la
persona durant tot el seu cicle vital



L’objectiu del Projecte EVI és que les
persones amb autisme puguin seguir
desenvolupant la seva autonomia un
cop finalitzada l’escolarització
obligatòria



Proposa un model flexible i coordinat
amb agents del territori



S’oferiran:
 Serveis i programes ocupacionals
 Serveis i programes d’atenció de
dia
 Serveis de vida independent/
d’habitatge

Principis que
fonamentaran
l’espai Estela Maris
 El respecte i la promoció dels
drets de les persones
 La millora de la qualitat de vida
de les persones amb autisme i les
seves famílies
 El paradigma i els models de
suport: Assistència personal ¿?
 Desenvolupament d’un model
de Planificació Centrada en la
Persona i la Família
 Suport Conductual Positiu
 Intervenció en contextos naturals
 Investigació, innovació,
tecnologia

Objectius específics del projecte
•Potenciar aprenentatges i habilitats cognitives transversals.
•Promoure i desenvolupar habilitats de la vida diària de forma autònoma.
•Desenvolupar l’adquisició de conductes adaptatives i funcionals per a la vida
independent.
•Oferir la realització d’activitats d’oci i temps de lleure.
•Oferir estratègies per a l’adquisició de l’afrontament i gestió de situacions de
crisis.
•Adquirir aprenentatges i habilitats prelaborals i laborals per a promoure’n
l’ocupació laboral.
•Oferir suports personals específics, per tal de garantir l’adquisició de
l’autonomia personal de les persones amb autisme
•Potenciar la independència a la llar. Aprenentatge d’habilitats d’autonomia i
d’autocura
•Oferir suports personals, per atendre les necessitats i aprenentatges de cura de
les persones amb autisme
•Promocionar la salut de les persones usuàries: esport i entorns sanitàris
•Fomentar la generalització dels aprenentatges
•Fomentar la interacció i participació a la comunitat

Destinataris/destinatàries
 Espai obert dirigit a tots els
membres de la comunitat en
general, a les famílies,
professionals i persones que
formen part de l'entorn i en
particular a persones amb
autisme amb necessitats de
suport diverses que han
finalitzat l’etapa
d’escolarització.
 La intenció és atendre en el
servei habitatge i en els
d’atenció diürna un màxim de
10 persones i 12 persones
respectivament.

Stella Maris

Plànols unitats de
convivència i
STO

