
Prevenció
de la pobresa infantil 
(Paidós)

Què és?
El Projecte de Prevenció de la Pobresa Infantil (Paidós) té per objectiu pal·liar les conseqüències de la pobresa 
infantil hereditària i prevenir-ne els factors de cronificació. El Projecte es basa en un treball intensiu, integral 
i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la capacitació de les potencialitats, tant dels 
infants de 0 a 6 anys, com de la seva família. 

Càritas Diocesana de Barcelona ha assumit el compromís de treballar pel benestar de les famílies i dels seus 
infants, realitzant  tasques des dels equips territorials, d’atenció individual, familiar i grupal (suports materns 
infantils, espais familiars, centres oberts, grups de reforç escolar, espais de dones). Des d’aquest compromís 
i experiència, l’entitat va engegar un procés de reflexió estratègica per fer un balanç de la intervenció social 
a les famílies i analitzar i definir les línies d’actuació a seguir, basades en la necessitat de cercar noves formes 
d’intervenció que ajudessin a trencar amb el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa.

El Projecte es desenvolupa en locals facilitats pels ajuntaments o per Càritas, que tenen una capacitat per atendre 
simultàniament un mínim de quinze famílies.

Què volem aconseguir?
• Augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants. 
• Desenvolupar les capacitats per establir vinculacions positives.
• Desenvolupar, per a cada família, una atenció adequada a les necessitats dels seus fills. 
• Facilitar una circulació social de les famílies en el seu medi o entorn més proper, desenvolupant les capacitats       
relacionals amb l’entorn.
• Conèixer els recursos i serveis del medi o entorn més proper.
• Realitzar un ús adequat dels serveis comunitaris. 

A qui va dirigit?
A famílies amb fills de 0 a 6 anys que necessiten ajuda per aprendre a cuidar els seus fills, en situació de pobresa 
i/o de risc d’exclusió social. La previsió és d’atendre entre 60 i 80 famílies (entre 200 i 250 persones) cada any, 
durant 4 anys.

On es porta a terme?
5 projectes situats en els següents emplaçaments: 
• Projecte de Barcelona. Barceloneta. 100% finançat
• Projecte de Barcelona. Nou Barris. 100% finançat
• Projecte de Sant Adrià del Besòs. 100% finançat
• Projecte de l’Hospitalet de Llobregat. Pendent de finançar el 80%
• Projecte de Santa Coloma. Propera obertura 2015  

Quin cost té?
Cost anual d’1 PAIDOS: 200.000€ anuals/Paidós
Cost Atenció d’1 família 1 dia = 36€

Què et demanem?
Ajuda al manteniment de la xarxa dels Projectes de Prevenció de la Pobresa Infantil.
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