
 
 

PROJECTE PATI 
Pisos d’Acolliment Temporal per a la Inclusió 

 
 
El Projecte PATI va adreçat a famílies en situació d’especial vulnerabilitat. Des de l’inici es decideix 

prioritzar l’atenció a les dones soles, amb fills o filles petits (menors de 16 anys), per la seva situació 
d’especial vulnerabilitat i per les dificultats afegides a l’hora de trobar una habitació en un pis compartit. 
 

El perfil habitual de les participants al projecte és el de dones soles, sense o amb càrregues 
familiars, que es troben en una situació de precarietat socioeconòmica extrema, i que han esgotat tots els 
seus recursos, tant econòmics com socials. No hi poden accedir les que es troben amb problemes 
d'estabilitat emocional i/o greus trastorns psíquics, en situació de crisi a causa de la violència de gènere o 
amb problemes de drogaddicció. 

 
Per a poder participar al projecte cal un informe de derivació de Serveis Socials o del Servei 

d’Acollida de Càritas. En el procés de selecció es valoren els següents ítems: 
• càrregues familiars 
• edat de la dona i dels seus fills i filles 
• situació legal 
• situació laboral 
• situació personal viscuda 
• xarxa familiar i social 
• temps d’acompanyament previst 

 
Els objectius generals del projecte són: 

1. Proporcionar allotjament temporal que permeti a les persones participants salvar la situació de risc 
d’exclusió per manca d’habitatge 

2. Oferir eines, estratègies i acompanyament per a la inserció social i laboral de les persones 
participants al projecte 

3. Reforçar l’estabilitat de les famílies, especialment les monoparentals, atenent les necessitats 
bàsiques i emocionals dels menors i proporcionant-los seguretat 

4. Implicar la comunitat mitjançant la incorporació de persones voluntàries al projecte 
 

Per aconseguir l’objectiu final, la inserció social i laboral de la persona, es treballa des d'una 
perspectiva integral, amb un Pla de Treball Individual (PTI) que contempla diferents àrees (psicosocial, 
formativa, laboral, familiar, econòmica, aspectes sanitaris i aspectes legals). El PTI és elaborat i seguit 
conjuntament pel professional que ha derivat la persona al projecte i per la tècnica de PATI, i determina els 
aspectes a treballar durant el temps d'estada al pis per tal de potenciar les habilitats i recursos de la 
persona i reduir al màxim els factors d'exclusió. 
 

La metodologia del projecte té tres eixos fonamentals: el protagonisme de la persona, 
l’acompanyament individual i la dimensió comunitària. El protagonisme de la persona es canalitza a través 
de la seva implicació, participació i corresponsabilitat. Ella intervé en la definició del seu PTI, és la principal 
responsable del seu procés de millora, i fa una aportació econòmica al manteniment del pis. 
L’acompanyament es canalitza a través de les entrevistes amb la tècnica de referència, i del suport ofert 
per pràcticums i voluntàries, tenint en compte la individualitat de cada persona, el seu punt de partida, el 
seu procés i les seves perspectives de futur. La dimensió comunitària es canalitza a través de l’organització 
de la unitat de convivència, basada en els criteris de compartir, col·laborar i cooperar, que regeixen l’ús dels 
espais i béns materials que conté el pis, les tasques de neteja i manteniment, i les relacions interpersonals 



que afavoreixen la convivència i l’assoliment dels objectius establerts als PTI. 
 

Els recursos humans amb què compta el projecte, per a desenvolupar-se, són: 
- Equip tècnic, professionals de Càritas Diocesana de Girona, amb formació interdisciplinar en 
el camp social (Educació Social, Treball Social, Treball Familiar, Integració Social, Psicologia,...). 
Dintre l’equip hi ha una coordinadora del projecte i una tècnica de referència per a cada població 
- Equip directiu, constituït pels presidents de les Càritas locals on es desenvolupa el projecte 
(Girona, Salt i Figueres) i l’equip tècnic  
- Persones voluntàries, que col·laboren en tasques concretes de suport individual o grupal, 
amb l’orientació i coordinació de la tècnica de referència 
- Pràcticums d’Integració Social, que reforcen algunes de les tasques de les tècniques del 
projecte. 

 
Pel que fa a recursos materials, el projecte, com hem dit, ofereix allotjament en pisos compartits. 

Actualment compta amb set pisos (4 a Girona, 2 a Salt i 1 a Figueres), de dues, tres o quatre habitacions, 
amb capacitat per a acollir dues o tres unitats familiars cadascun. Per tant, en aquests moments, el Projecte 
PATI pot acollir simultàniament unes 19 unitats familiars. 
 

El projecte contempla també que les famílies que no tenen ingressos suficients puguin obtenir els 
recursos per a cobrir les necessitats bàsiques a través d’ajudes econòmiques mensuals atorgades pel Servei 
d’Acollida de Càritas. La quantitat de les ajudes depèn de la composició familiar (del nombre de fills i filles; 
de si hi ha nadons que necessiten bolquers i llet infantil; etc.) i de l’existència o no d’altres ingressos (hores 
de feina, prestacions socials, subsidis,...).  

 
Per a més informació: 
- Flora Ridaura, coordinadora del projecte: fridaura@caritasgirona.cat 
- Telèfons: 972-20 49 80, ext. 2204;  659 35 85 49 
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