
 
Contacta amb nosaltres per correu electrònic a: 
info@puntdereferencia.org o bé al 93 329 74 28

 
DADES PERSONALS  (*) camps obligatoris

* Nom i cognoms

* Adreça

* CP * Població

* Telèfon  

E-mail

* NIF * Data naixement

Professió

* CP adreça fiscal

VULL DONAR ____________ €

Periodicitat:    n trimestral    n semestral     n anual     n única

Domiciliació bancària:

Titular del compte:

Entitat bancària:

c.c.c.

n n n n      n n n n      n n n n      n n n n      n n n n      n n n n

Transferència bancària:

n La Caixa:   ES88-2100-1195-1702-0003-6994

                               a          de                              de 20

Signatura: 

Si us plau, envieu aquesta butlleta a Punt de Referència per correu postal a 
c. Sant Antoni Abat, 10, 3r - 08001 Barcelona, per mail a info@puntdereferencia.org 
o truqueu al 93 329 74 28. Una associació sense ànim de lucre que lluita per 

millorar la qualitat de vida dels joves extutelats en risc 
d’exclusió social, garantint la igualtat d’oportunitats en 
la seva incorporació a la vida adulta.

Sant Antoni Abat, 10, 3r | 08001 Barcelona | T. 93 329 74 28 
info@puntdereferencia.org | www.puntdereferencia.org
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Vull ser Voluntari/a

Vull ser Col·laborador/a

GRÀCIES per donar suport a l’acció de Punt de Referència.

Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Associació Punt de Re-
ferència. Sou lliures d’accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les mitjançant escrit dirigit a 
l’entitat.

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública, les aportacions seran deduïbles a la declaració de 
la renda, en un 25% per les persones físiques i un 35% per les persones jurídiques.

declarada d’Utilitat Pública

en fer els 18 anys?

Recordes
què vas sentir



Fer 18 anys i emancipar-se!
Els joves extutelats són nois i noies que han viscut part de la seva 
infància i/o adolescència en un centre de menors per difi cultats que 
han patit en l’entorn familiar i amb la majoria d’edat han d’emancipar-
se, sense comptar amb les competències necessàries ni el suport fa-
miliar, i amb una xarxa social debilitada. Els joves extutelats no tenen 
les mateixes oportunitats que els altres joves per poder incorporar-se 
a la vida adulta amb normalitat, i per això compten amb programes 
de suport. Tenen un repte difícil entre mans!

A Punt de Referència treballem per dotar-los de les 
competències socials, laborals i personals neces-
sàries per poder emancipar-se amb èxit, a partir 
dels programes següents: 

Programa REFERENTS: Ofereix als joves una persona vo-
luntària que actua com a referent i li dóna suport en les seves 
activitats quotidianes.

Programa ACULL: Ofereix a joves immigrants la possibilitat 
de conviure durant 8 mesos en un nucli familiar.

Programa HABITATGE ASSISTIT: Ofereix als joves la possi-
bilitat de viure temporalment en un espai educatiu i sostenible, 
amb el suport diari de l’equip educatiu.

Programa DOMUS, pisos d’autonomia: Destinats a joves 
que ja han fet un bon procés i que compten amb un seguiment 
puntual de l’equip educatiu. Un programa en col·laboració amb 
la Fundació Servei Solidari.

Programa TRAJECTE: Assessorament i seguiment en dife-
rents àmbits de l’emancipació. Per les qüestions d’orientació i 
capacitació laboral comptem amb una línia d’actuació especí-
fi ca, l’Ocupa’t.

Servei de PRIMERA ACOLLIDA: Servei d’informació i aten-
ció de les demandes dels joves i derivació als recursos més 
adient.

Programa EQUINOCCI: Pis d’acollida per a joves estudiants 
que reben el suport d’un grup de voluntaris per la gestió del 
dia a dia.

MENTORIA PER LA INCLUSIÓ: Coordinadora d’entitats de 
programes de mentoria per a infants i joves en risc, que promou 
el coneixement i el seu ús en l’acció social.

I tu, què hi pots fer?
Uneix-te a Punt de Referència:

n Com a voluntari/a als programes: REFERENTS o l’ACULL

n Com a voluntari de gestió

n Fent una aportació econòmica

fi ca, l’

Amb el suport i la col·laboració de:

- Participació i Associacionisme
- Qualitat de Vida
- Adolescència i joventut
- Medi Ambient
- Immigració

Departament de Benestar Social i Família
- Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
- Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET)
- Direcció General per a la Immigració
- Direcció General de Joventut   
- Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
- Institut Català d’Assistència i Afers Socials
Departament de Territori i Sostenibilitat
- Agència de l’Habitatge de Catalunya


