Programa Intergeneracional

VIURE I CONVIURE

Persones Grans i joves estudiants

A qui pot interessar el projecte?
A les ciutats i als pobles hi ha moltes persones grans que
viuen a soles. No necessiten atencions especials. Es poden valdre
per elles mateixes i s'interessen activament per tot allò que tenen al
seu voltant (estudis universitaris, viatjes, noves relacions socials,
etc...). Però, moltes vegades, troben a faltar un poc de companyia.
Alhora, hi ha molts estudiants jóvens que busquen un lloc cèntric,
prop de la seua universitat, per a viure-hi. Però no tenen prou diners
per a pagar el lloguer d`un allotjament d`eixes característiques.
Per què?
El programa intergeneracional Viure i Conviure vol donar una
resposta solidària a eixes dues necessitats: companyia per a
persones grans i allotjament per a jóvens estudiants.
Es tracta d`una experiència que ja està implantada a moltes ciutats i
pobles, i que fomenta, a més a més, la solidaritat entre dues
generacions que, en societats tan individualitzades com la nostra,
generalment es desconeixen prou.
On es pot demanar informació sobre el programa?
Les persones grans poden demanar informació a cadascun
dels seus respectius ajuntaments (964244722/3638/3601) i al Racó
de la solidaritat (964729436), els estudiants, als punts d`informació
dels campus universitaris i al Racó de la solidaritat (964729436).
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BASES
Per a la participació en el programa intergeneracional
d'habitatges compartits entre persones grans i estudiants
universitaris "Viure i conviure"
1. Objectiu
La Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya, l'Ajuntament de
Castelló i la Universitat Jaume I, convoquen a participar en el
Programa intergeneracional d'habitatges compartits entre persones
grans i estudiants universitaris "Viure i conviure", amb els objectius
següents:
1. Promoure i facilitar relacions solidàries d'ajuda mútua entre
totes dues generacions.
2. Experimentar mesures alternatives per fer front als problemes
de soledat de les persones grans.
3. Proporcionar alternatives d'allotjament a joves estudiants i
afavorir la igualtat d'oportunitats.
El Programa s'orienta a persones més grans de 65 anys que visquin
soles i que puguin valer-se per si mateixes, i a joves estudiants
universitaris de menys de 30 anys (35 en cas d'estudis de Postgrau, Master o Doctorats) que no siguin residents a la mateixa ciutat
i que no percebin ingressos per cap treball o per alguna altra beca
suficient o significativa.
2. Ajut econòmic
La persona acollidora percebrà mensualment de la Fundació un ajut
econòmic de 100 euros, compensatori de l'increment de despeses
per consum de serveis domèstics que li pugui ocasionar
l'allotjament de l'estudiant
3. Sol·licitants
Podran participar en aquest Programa els estudiants universitaris
matriculats oficialment a qualsevol dels cursos i estudis que
s'imparteixin en l'esmentada universitat, que no passin de 30 anys i
que no treballin ni resideixin a la mateixa ciutat. En el cas de
estudiants de post-grau podran accedir fins als 35 anys.
Així mateix, les persones acollidores, a partir de 65 anys, que
visquin soles i es valguin per si mateixes, hauran de disposar d'un
2

habitatge amb condicions d'habitabilitat adequades i amb
possibilitats d'allotjar-hi un estudiant.
Els participants -persona acollidora i estudiant acollit- no podran
tenir cap parentiu entre ells ni per consanguinitat ni per afinitat fins
al 4t grau i el 2n grau, respectivament.
4. Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model normalitzat, s'hauran de tramitar i
presentar a l'ajuntament o a la universitat respectius.
5. Documentació
Persones acollidores
1. Fotocòpia DNI
2. Foto carnet
3. Autorització del propietari/administrador (si l'habitatge és de
lloguer)
Estudiants
1.
2.
3.
4.

Fotocòpia DNI
Foto carnet
Fotocòpia de la matrícula
En cas de resultar seleccionat, se li podrà requerir una
justificació econòmica documental del nivell de renda de la
unitat familiar de procedència.

6. Termini de presentació
Les sol·licituts es podran presentar al llarg de tot l'any, i se'ls donarà
prioritat segons la data de recepció, prenent en consideració, però,
els criteris de selecció que a continuació s'indiquen.
7. Selecció
Persones acollidores
Es tindran en compte la situació personal, l'estat de salut, l'estat de
l'habitatge, les motivacions, i els hàbits i estil de vida.
1. Preselecció a partir de la documentació presentada i de
l'informe dels serveis municipals.
2. Les persones acollidores seleccionades seran entrevistades a
casa seva.
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Estudiants
Es tindran en compte la situació personal i acadèmica de l'estudiant
i la renda econòmica anual de la unitat familiar de procedència (en
cas de resultar seleccionat, aquest darrer aspecte s'haurà
d'acreditar documentalment). També se'n valoraran la motivació, els
hàbits i estil de vida, la disponibilitat i les contraprestacions que
estigui disposat a oferir.
1. Preselecció a partir de la documentació presentada.
2. Els estudiants seleccionats hauran d'entrevistar-se amb
l'equip de professionals del Programa.
Tant la persona gran com l'estudiant seran considerats participants
actius en el Programa a partir del moment que s'estableixi la relació
de convivència segons el document d'acords que totes dues parts
firmaran amb el vist-i-plau de l'equip de professionals que tenen
cura del seu desenvolupament.
8. Drets
De la persona acollidora
La persona acollidora que participi activament en el Programa
percebrà l'ajut econòmic per a despeses establert, i gaudirà de la
companyia de l'estudiant i de les prestacions pactades en el
document d'acord.
De l'estudiant
L'estudiant que participi activament en el Programa gaudirà
d'allotjament gratuït i d'altres serveis (cuina, rentadora, etc.) en el
domicili de la persona acollidora. Aquests drets hauran de constar
en el document d'acord que totes dues parts firmaran.
9. Deures
De la persona acollidora
La persona acollidora haurà de respectar i no pertorbar l'estudi, els
horaris de classe i la intimitat de l'estudiant. També els seus
períodes de vacances i els caps de setmana, d'acord amb el
calendari universitari.
De l'estudiant
L'estudiant que participi activament en el Programa es compromet a
realitzar les prestacions relacionades en el document d'acords.
Així mateix, es compromet, del diumenge al divendres de cada
setmana, d'acord amb el calendari universitari oficial, a arribar
habitualment al domicili no més tard de les 22.30 hores.
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L'estudiant estarà obligat a respectar la intimitat de la persona
acollidora amb la qual convisqui, i a facilitar les bones i mútues
relacions personals.
10. Pèrdua o limitació de l'ajut econòmic
1. Les persones grans rebran l'ajut econòmic a partir del moment
que comenci la convivència i el deixaran de percebre en el
moment en que es donin de baixa.
2. Perdran l'ajut econòmic les persones que en siguin exclosos
per incompliment dels acords pactats en el document de
convivència o per un informe negatiu de l'equip de
professionals.

5

