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QUI SOM?
La Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits, FEPA, és una federació d’àmbit
estatal que aglutina entitats que desenvolupen projectes d’atenció a joves sense suport familiar, especialment tutelats i extutelats d’entre 16 i 21 anys.
Es tracta de projectes que pretenen afavorir els processos d’autonomia i emancipació
d’aquests joves i facilitar la seva integració en la vida adulta independent. Hi ha projectes diversos en l’àmbit d’habitatge, la inserció laboral, l’acompanyament educatiu,
el suport psicològic, l’assessorament jurídic, el suport econòmic i el reforç de xarxes
relacionals.

Afavorir l’autonomia i la igualtat
d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment
dels tutelats i extutelats.
Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de
les entitats que els atenen.
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Tots els projectes tenen en comú l’atenció al jove des d’una perspectiva integral i, per
tant, més enllà de l’àmbit d’intervenció en què s’ubiquin, busquen oferir a aquest una
orientació en tots aquells aspectes socials i personals que requereixi.
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ENTITAT DE REFERÈNCIA
I INTERLOCUTOR RELLEVANT
FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor
rellevant a Espanya al voltant de la realitat i
els reptes dels joves i les joves sense suport
familiar en procés d’emancipació, especialment els tutelats i extutelats.
CONSOLIDACIÓ DE PRESÈNCIA ESTATAL
FEPA consolida la seva presència estatal i
té presència activa en totes les Comunitats
Autònomes.
PARTICIPACIÓ ACTIVA D’ENTITATS
Les entitats membres de FEPA participen
activament en la consecució de la missió de
la Federació, treballen amb criteris comuns,
generant i fomentant l’aprenentatge mutu.
PARTICIPACIÓ EN XARXES
INTERNACIONALS
FEPA forma part de xarxes internacionals,
especialment en l’àmbit de la Unió Europea.

Des de FEPA s’assumeixen els VALORS de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre, d’interès general i d’economia
social, especialment en relació a la participació, la transparència, la sostenibilitat, així com l’eficiència en la gestió dels
recursos. Es prioritzen com específics:
Confiança mútua: entre entitats federades i sector per avançar
en la missió compartida.
Compromís amb el jovent i del jovent en el seu propi desenvolupament: motor clau del treball de la federació essent indispensable la col·laboració. Es valora el compromís dels joves
amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix
de la intervenció de les entitats.
Participació: dóna sentit i força al treball de la federació. Es
defensen i es fan visibles les demandes dels joves i de les entitats. Es vol estar present a espais de debat, coordinació i
assessorament influint activament.
Aprenentatge i treball en xarxa: entès com el compartir experiències, posicionaments i metodologies per fomentar l’activitat i la millora contínua en el treball amb els joves.
Respecte a la diversitat: actiu tant de les entitats federades
com dels joves que s’atenen des de cadascuna d’elles.
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FEPA compta amb una cinquantena d’entitats federades, té presència a més de 10 Comunitats Autònomes i compta amb 5 delegacions territorials.
La seva voluntat és continuar creixent per aglutinar
entitats d’altres territoris.
El treball conjunt d’entitats a diferents Comunitats
Autònomes permet enriquir la intervenció individual i alhora permet millorar els serveis que es presten als territoris.
El llistat d’entitats de la Federació es pot consultar
al web www.fepa18.org

QUÈ ENTENEM
PER EMANCIPACIÓ?

S’entén per emancipació la transició d’una situació
de protecció a una situació d’autonomia, moment en
el que entren en joc el desplegament de les diferents
competències assolides i es posen de manifest les dificultats i les mancances personals. Es tracta d’un camí
únic i personal en què factors com la família, l’origen,
els recursos disponibles i les pròpies capacitats juguen
un paper decisiu. És alhora un procés dinàmic, que evoluciona al llarg de la vida de la persona i que pot millorar
mitjançant un pla d’acció.
Hi ha joves que han viscut sota la tutela de l’Administració i en complir la majoria d’edat han d’emancipar-se
sense comptar amb el suport familiar, ni els recursos
necessaris per fer-ho. L’emancipació es produirà en
aquests casos sense garanties que el jove hagi assolit el
nivell d’autonomia suficient conduint a una clara situació de vulnerabilitat.
Els joves sense suport familiar requereixen d’un acompanyament per tal que el seu projecte d’emancipació
sigui un èxit i perquè assoleixin una situació de maduresa que els permeti viure plenament la vida adulta i
independent.
Les entitats de la Federació treballen en el projecte
d’emancipació basat en una proposta personalitzada
per cada jove, a partir de l’anàlisi de la seva situació
d’autonomia i del desenvolupament de competències
per a l’emancipació. Es situa al jove al capdavant del seu
procés, com a únic protagonista, i rep el suport dels professionals que l’orienten i acompanyen en el seu itinerari.

QUÈ OFEREIXEN
LES ENTITATS
FEDERADES?
Les entitats federades ofereixen serveis i projectes diversos per a joves
sense suport familiar en processos d’emancipació. Duen a terme programes i serveis d’habitatge, de seguiment socioeducatiu, d’inserció sociolaboral, de suport econòmic, d’acompanyament jurídic i de mediació,
suport mèdic i psicològic, etc.

QUÈ OFERIM?
Representativitat, duent a terme la interlocució amb les administracions públiques i altres institucions,
difonent la realitat dels joves sense suport familiar i defensant el valor dels serveis i polítiques de suport
al col·lectiu.
Espais de generació de coneixement, amb trobades periòdiques d’educadors, jornades, creació d’eines
d’anàlisi i avaluació de serveis per joves extutelats, elaboració de recerques, etc.
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Espais de participació, mitjançant l’acció de les delegacions territorials i l’impuls d’iniciatives com l’Espai de trobada periòdic per educadors que ofereix suport als equips.
Serveis transversals per a joves, comptant amb el projecte Punt de Trobada per a joves de diferents
entitats federades i que es duu a terme a diversos territoris.
Gestió de recursos econòmics, gestionant ajuts econòmics per a joves en àmbits com la formació.
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www.lacuinagrafica.com
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