INFORMACIÓ SOL·LICITUD BECA SERVEI LLEURE ESPAI JOVES ASPANIAS
DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT I SERVEI
L’ASSOCIACIÓ ASPANIAS és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1962,
per a ajudar a les persones amb discapacitat intel·lectual i atendre les seves famílies.
Es va constituir per un grup de Pares/Mares preocupats per les necessitats dels seus
fills/es, sent una de les tasques principals la consecució de la normalització i integració
de les persones amb discapacitat dintre de la societat, lluitant sempre per aconseguir
una millor qualitat de vida que alhora reverteixi en les seves famílies.
Els sis valors que caracteritzen i marquen l’estil de la nostra entitat són els següents:
- TRANSPARÈNCIA: Sent evidents i honestos, comunicant clarament el que som, el
que desitgem i el que volem fer.
- QUALITAT: Fent un compromís permanent dirigit a l’increment constant de la millora
contínua i la innovació en tot el que fem.
- IMPLICACIÓ: Dintre de les possibilitats de cadascú, realitzar el major nombre
d’accions per portar a terme la missió de l’entitat.
- RESPECTE: Tolerant amb la diversitat i la diferència.
- CREATIVITAT: Aportant idees, solucions innovadores i en la posada en marxa de
serveis específics per les persones amb DID.
- OPTIMISME: Generant un entorn de dinamisme, adoptant accions positives, confiant
en les nostres capacitats i potenciant el benestar emocional en les persones que
formem part de l’entitat.
La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i dels seus familiars a Catalunya, així
com facilitar una atenció integral personalitzada, afavorint la seva inclusió i participació
social.
ÀREA DE LLEURE ASPANIAS
És un servei específic i organitzat, basat

en els principis d’inclusió social,

normalització, individualització, sectorització i qualitat de vida. Està destinat a infants,
joves i adults amb diversitat funcional.
El servei pretén proporcionar els suports necessaris perquè la persona amb diversitat
funcional pugui gaudir del seu temps de lleure de la forma més autònoma possible,
mitjançant una activitat voluntària, desitjada i triada, que aporti benestar i satisfacció a
nivell personal i social en igualtat de condicions amb la resta de la població.
Per fer-ho possible considerem que les activitats de lleure que oferim han de complir
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les següents condicions:
Ha de ser de lliure elecció: la persona ha de tenir llibertat per decidir què vol fer, què li
agrada i quan vol deixar de fer una determinada activitat. Ha de tenir diferents opcions
per tal de poder triar.
Ha de proporcionar satisfacció: cada persona té unes preferències determinades, i
d’acord a aquestes triarà unes activitats o unes altres per tal de gaudir i sentir-se
satisfeta.
Ha de ser desitjable per si mateixa: per la seva realització i no per les conseqüències
que aporti l’activitat (terapèutiques, educatives,etc.)
Els programes d’intervenció son:
- Espai Joves
- Respirs-Vacances
- Hort Urbà
- Diverbici
- Futbol Club Aspanias

Objectius del servei
Els destinataris del servei són nens, joves i adults amb diversitat funcional, que
precisen d’oportunitats de lleure amb suport per a poder gaudir del seu temps d’oci de
la forma més autònoma possible.

Objectiu general:
Millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional proporcionant i
promovent els suports i oportunitats necessàries per a que cada persona pugui gaudir
del lleure de la forma més autònoma possible, contribuint en el foment del seu
benestar personal i social.

Objectius específics:


Fomentar la participació plena del seu propi lleure en la comunitat



Fomentar la lliure elecció de les activitats que es duran a terme



Respectar els seus interessos i motivacions



Potenciar hàbits d’autonomia a nivell personal i social



Afavorir el creixement de les relacions interpersonals i el sentiment de formar
part d’un grup d’iguals i de la societat, en general
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Espai Joves
És un programa de lleure de cap de setmana dirigit a joves amb diversitat funcional de
12 fins a 30 anys.
ESPAI JOVE ASPANIAS, és un espai de trobada i reunió de joves i adolescents amb
diversitat funcional, el qual es convertirà en un espai de referència, on aquests podran
gaudir del seu temps lliure de manera autònoma, deixant de banda les seves rutines,
obligacions diàries i la dependència familiar que en molts casos es crea, quan parlem
de persones que pertanyen a aquest col·lectiu.
La idea inicial es oferir activitats de lleure de qualsevol àmbit, es a dir, activitats de
caire cultural, esportiu, recreatiu, creatiu/artístic i de natura, les quals donin resposta i
cobreixin les necessitats i inquietuds de les persones interessades en fer ús del nostre
servei. Totes aquestes activitats, amb el temps, per tal de fomentar l’autonomia i el
treball col·lectiu amb la presa de decisions, podran ser proposades pels mateixos
usuaris, segons els seus interessos.
Cada grup estarà format per participants amb diferents necessitats de suport: sigui
limitat(ràtio:1 educador de suport cada 6/7 participants) o extens(ràtio:1 educador de
suport cada 4/5 participants).
Espai Joves és un espai pensat per a que els joves decideixin i s’organitzin el seu
temps d’oci, fomentant la seva autonomia personal i social, respectant la seva edat,
treballant a través de l’autodeterminació i la inclusió.
La metodologia que s’utilitza és l’atenció centrada en la persona i s’ofereix el suport
necessari per a què les persones amb diversitat funcional puguin gaudir plenament de
l’oferta cultural i d’oci que hi ha a la ciutat de Barcelona i rodalies de forma inclusiva i
satisfactòria, tenint en compte els seus interessos i desitjos.
Lo primordial és fomentar el gaudir de l’oferta d’oci de la ciutat i que el grup decideixi
que vol fer, és per això que és un espai flexible, on el dia de cap de setmana que es
queda i l’horari variarà setmana a setmana.
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BECA ESPAI JOVES ASPANIAS
1.- Objecte
1.1.- La beca consisteix en subvencionar la quota mensual del servei Espai Joves
Aspanias de juny a desembre del 2016, queda exclòs el mes d’agost.
2.- Destinataris
2.1.- Els destinataris són joves de 14 a 25 anys amb diversitat funcional amb
necessitat de suport limitat o extens empadronats al districte de Ciutat Vella o San
Martí.

3.- Preu
2.1.- Segons les tarifes vigents d’Aspanias, el preu pel servei Espai Joves és de 20
euros/mes. A part el cost de les activitats o sortides que es realitzen, que serà assumit
per cada participant.

2.2.- Les beques cobreixen la quota mensual.

2.3.- Aspanias amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, subvenciona aquestes
beques a joves amb diversitat funcional, atorgant la quantitat de 20 euros per 5 beques
pel districte Ciutat Vella i 2 beques pel districte de Sant Martí.

4.- Sol·licitud
4.1- La convocatòria per presentar la sol·licitud de les beques serà de l’ 11 al 31 de
maig a les 14:00h.

4.2- Caldrà presentar el formulari de la sol·licitud i la documentació requerida a
recepció de la seu d’Aspanias: C/ Enamorats 109 baixos, dins el període de termini.

4.3- Documentació a aportar:
- Fotocòpia DNI del jove
- Volant de residència
- Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
- Declaració de la renda del 2014 o certificat negatiu d’ingressos
- Informe de necessitats educatives especials

5.- Resolució
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5.1- Un cop finalitzada la valoració de les sol·licituds s’informarà a les famílies becades
i es formalitzarà la inscripció al juny al servei Espai Joves Aspanias.
6.- Forma de pagament beques.
6.1.- Quedarà estipulada amb la família i el departament d’Administració d’ASPANIAS
la temporalitat de la beca i l’educadora del grup anirà informant a cada família del cost
de l’activitat cada setmana.
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