HABITATGE
PAIDEIA CONSTRUINT
FUTUR
La Fundació Paideia és una entitat dedicada a
l’atenció de 300 persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies per millorar la seva
qualitat de vida. Promou la defensa dels drets i la
dignitat d'aquestes persones a partir dels valors
de la diversitat, la integració i l’atenció plena.
La Fundació vetlla per cobrir els àmbits vitals
quant a educació, ocupació, lleure i habitatge
dels usuaris a través dels projectes existents
i amb l’impuls de noves iniciatives. Tenim
l’experiència d’haver construït la nostra nova
escola i un centre ocupacional i ara, per seguir
garantint serveis, et necessitem.
La campanya Habitatge Paideia - Construint Futur,
neix amb l’objectiu de crear una xarxa d’habitatges
per als usuaris de la Fundació. Oferir un lloc on viure
i compartir experiències i emocions amb els
companys, és el nostre objectiu per assolir una vida
independent.
Amb el teu ajut podrem construir un món més
inclusiu on desenvolupar les moltes capacitats
que tenim.

Ajuda'ns a construir el nostre habitatge!
Per transferència bancària:
ES49 2100 5000 5602 0017 0291
secretaria@fundaciopaideia.org
Tel: 93 203 75 64
www.fundaciopaideia.org

VIVIENDA
PAIDEIA CONSTRUYENDO
FUTURO
La Fundación Paideia es una entidad dedicada a la
atención de 300 personas con discapacidad
intelectual para mejorar su calidad de vida y la de
sus familias. Promueve la defensa de los
derechos y la dignidad de estas personas a
partir de los valores de la diversidad, la
integración y la atención plena.
La Fundación vela para cubrir los ámbitos
vitales en cuanto a educación, ocupación,
ocio y vivienda de los usuarios a través de
los proyectos existentes y con el impulso de
nuevas iniciativas. Tenemos la experiencia
de haber construido nuestra nueva escuela
y un centro ocupacional y ahora, para seguir
garantizando servicios, te necesitamos.
La campaña Vivienda Paideia - Construyendo
Futuro, nace con el objetivo de crear una red de
viviendas para los usuarios de la Fundación. Ofrecer
un lugar donde vivir y compartir experiencias y
emociones con los compañeros, es nuestro objetivo
para lograr una vida independiente.
Con tu ayuda podremos construir un mundo más
inclusivo donde desarrollar las muchas
capacidades que tenemos.

Ayúdanos a construir nuestra vivienda!
Por transferencia bancaria:
ES49 2100 5000 5602 0017 0291
secretaria@fundaciopaideia.org
Tel: 93 203 75 64
www.fundaciopaideia.org/esp

