REQUISITS Y PROCÉS
D’INCORPORACIÓ A FEPA
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INCORPORACIÓ A LA FEDERACIÓ D'ENTITATS
AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS
REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES ENTITATS MEMBRE




que treballin amb joves tutelats, extutelats o joves sense suport familiar per
donar‐los recolzament en el seu procés d'emancipació.
que siguin organitzacions no lucratives d'iniciativa privada amb seu legal a Espanya
que siguin avalades per dues entitats membre de la Federació

PROCEDIMENT D'INCORPORACIÓ
Sol∙licitud d'ingrés


presentar la següent documentació:
9 sol ∙ licitud d'ingrés signada pel representant legal de l'entitat
9 compromís signat pel representant legal de l'entitat de respecte dels valors
bàsics de FEPA i de treball a favor dels objectius de la Federació
9 estatuts de l’entitat sol∙licitant
9 certificat de la persona que representarà a l’entitat a FEPA
9 projecte d’emancipació
9 memòria d’actuació de l`últim any
9 informació bàsica sobre l’entitat
 any d’inscripció al registre
 membres de la junta o patronat
 pertinença a altres plataformes o xarxes
 seus i presència territorial
 àmbits de treball claus
 llistat de programes (per seus)
 detall dels projectes ‐ programes i recursos en l’àmbit de
l’emancipació
• recursos ‐ objectiu, direcció, equipament
• pressupost
• personal vinculat
• beneficiaris, perfil
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Aprovació de l’ingrés
Un cop sol∙licitada l'admissió a FEPA es comunicarà a les altres entitats membres per si
tinguessin alguna al∙legació a la presència d'aquesta entitat a la Federació
L'admissió de nous membres es realitzarà a la Junta següent a la presentació completa de la
documentació ( la federació realitza 4 juntes anuals : gener, març , juny , octubre )
La Junta Directiva pot sol∙licitar informació aclaridora respecte a alguna de les sol∙licituds i
posposar la decisió per la següent junta
L'aprovació de la incorporació d'un nou membre haurà de ser aprovada per unanimitat dels
membres de la Junta presents
En cas que la Junta decideixi la no incorporació d'una entitat aquesta haurà de ser justificada
El resultat de la sol∙licitud d'ingrés serà comunicat a les entitats sol∙licitants com a màxim 7
dies després de la seva resolució

Drets de les entitats membres
Participar en l'Assemblea anual de la Federació
Participar en les comissions de treball de la Federació
Presentar‐se en candidatura a la Junta Directiva de la Federació
Gaudir dels serveis que la Federació ofereix als seus membres

Deures de l'entitat membre
Les entitats membres es comprometen a respectar els valors de la Federació i col∙laborar en la
consecució dels seus objectius
Notificar a la Federació qualsevol canvi en els seus projectes d'emancipació
Fer arribar a la Federació la memòria d'activitats
Notificar els canvis de seus , components dels òrgans de govern , representants a la Federació
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