OBJECTIUS DEL PROJECTE

ABEONA objectius

Recerca en bones pràctiques existents

Identificació de les necessitats dels educadors i
professionals
Desenvolupament de nous mètodes de formació i eines pels educadors i
professionals

Formació de treballadors i avaluació de l’impacte

Creació d’una xarxa europea d’actors relacionada amb joves en procés d'autonomia.

ABEONA
Tipus de socis del projecte
El Projecte compta amb socis de 6 països diferents (Àustria, Bèlgica, França,
Alemanya, Polònia & Espanya) dividits en 3 àmbits d'experiència
Organitzacions d’atenció a
joves extutelats
•
•

•

JCLT (FR)
Fundació Robinson
Crusoe (PL)
Plataforma Educativa
(ES)

Federacions

Socis acadèmics

•
•
•
•

• Universitat de
Hildesheim (GER)
• CERSO-escola de
treballadors socials (BE)

FEPA (ES)
IGFH (GER)
FICE Austria (AT)
Eurocerf

Coordinador  Plateforme Insertion (FR)

ESTRUCTURA DEL PROJECTE

INICI

WP1:
Recerca e
intercanvi

WP 2
WP2:
capitalitzar i
Capitalize
formar &
train

WP3:
WP 3
Experimentar
Experiment

WP4:
WP 4
Avaluació
Assesment

WP 5
WP5:
Strengthen &
Difusió
disseminate

WP 1 – RECERCA I INTERCANVI
DE BONES PRÀCTIQUESEXCHANGE OF
GOOD PRACTICES
Setembre 2015 – Gener 2016

Primer Intercanvi
de treballadors

Informe nacional

JCLT / CERSO
Robinson Crusoe / IgFH
Plataforma Educativa / FICE Austria

Informe europeu

EUROCEF
IgFH
University of Hildesheim

INFORMES NACIONALS

INFORME EUROPEU

WP 2 – CAPITALITZAR I DISSENY DE LA FORMACIÓ

Gener 2016 – Octubre 2016

Disseny dels mòduls formatius i
materials

1. CERSO
2. La Plateforme Insertion
3. Robinson Crusoe

WP 3 – EXPERIMENTACIÓ
Setembre 2016 – Juny 2017

Formacions de
treballadors
- Formació de formadors
(Bèlgica)
- Formació a 30
treballadors/ país

CERSO
TOTS ELS SOCIS

Experimentació amb 100
joves per país.

TOTS ELS SOCIS

Segon intercanvi de
treballadors

TOTS ELS SOCIS

WP 4 – AVALUACIÓ
Octubre 2016 – Juny 2017

Definició de mètodes
i eines d’avaluació

University of Hildesheim

Avaluació sobre el terreny en 2
passos:
- En la formació de 30
treballadors
- Sobre la implementació dels
continguts apresos.

University of Hildesheim

Informe d’avaluació

1. University of Hildesheim
2. TOTS ELS SOCIS

WP 5 – DIFUSIÓ

Març 2017 – Setembre 2017
Millora dels mòduls formatius.

1. Plateforme Insertion
2. TOTS ELS SOCIS

Identificació de temes on fer
incidència política en l’àmbit
europeu.

EUROCEF

Eines de comunicació i difusió.

TOTS ELS SOCIS

RESULTATS DE L’INFORME EUROPEU

RESULTATS EXTRETS DELS CONTEXT NACIONALS
DELS SOCIS DEL PROJECTE ABEONA
POLÒNIA, BÈLGICA, ALEMANYA, ÀUSTRIA, FRANÇA, ESPANYA
• Informes Nacionals
• Informe Europeu

• Comparativa entre les polítiques de protecció I atenció a la
infància I grau de conformitat amb les directrius europees
• Comparativa de legislacions nacionals
• Inventari del tipus de recursos del Sistema de protecció
• Dades: procés d’autonomia dels joves
• Context actual dels joves a nivell nacional
• Context actual dels joves en el Sistema de protecció
• Polítiques públiques i innovació social per la integració
professional dels i les joves
• Context dels joves en general: inventari d’eines I pràctiques
innovadores vers la seva integració professional
• Context dels ex tutelats: inventari d’eines I pràctiques innovadores
vers la seva integració professional
• El rol dels educadors en la integració professional dels joves en el
sistema de protecció - ex-tutelats

ANÀLISI DE NECESSITATS DE JOVES EX-TUTELATS EN
EL SEU PROCÉS DE TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL (1/3)
1.

NECESSITATS D’ESTRUCTURES FORMALS

1.1 Necessitats estructurals generals
•
•
•
•
•
•
•

Millora en l'accés a la informació
Treball en xarxa amb empresaris i empreses
Treball en xarxa amb actors dels territori
Simplificació de procediments
Suport financer
Procés de transició més flexible, amb
possibilitats de ser prorrogat i basat en necessitats
Opció de retorn al sistema de protecció en cas de
necessitat

1.2 Necessitats estructurals en institucions d’atenció
infantil i juvenil
•
•
•
•

Millors condicions laborals dels professionals
Suport en els objectius formatius dels joves extutelats
Formacions per joves ex-tutelats
Millor connexió amb suport extern i treball en xarxa

1.3 Necessitats estructurals a les
escoles, centres de formació
professional i ocupació
•
•
•
•
•

Treball en grups petits
Completar l'educació bàsica
Integració professional comença
a tractar-se aviat a l’escola
Estigma ex-tutelats
Falta d’actors del territori que
vulguin integrar als i les joves

1.4 Suport estructural específic
per refugiats menors no
acompanyats

ANÀLISI DE NECESSITATS DE JOVES EX-TUTELATS EN
EL SEU PROCÉS DE TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL (2/3)
2. NECESSITATS DE SUPORT ALS JOVES
2.1 Suport social
• Més referents (ex. educadors)
• Més persones de contacte/referents externs (ex. Mentors)
• Més amistats, relacions personals
2.2 Suport en formació professional i ocupació
• Capacitats comunicatives companys de feina i amb el personal directiu
• Preparació en la gestió de les relacions de poder laboral existents
• Marcar objectius petits, realistes i assequibles

ANÀLISI DE NECESSITATS DE JOVES EX-TUTELATS EN
EL SEU PROCÉS DE TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL (3/3)
3. NECESSITATS DE COMPETÈNCIES DELS PROFESSIONALS
3.1 Formació dels professionals
• Millora dels continguts formatius amb què es formen
• Més pràctiques
• Més contacte amb entitats i empreses
3.2 Suport general als joves
• Gestió de situacions de fracàs dels joves
• Suport emocional
• Gestió de situacions de crisi
• Motivació dels joves
• Gestió de la frustració
3.3 Anàlisi del talent, interessos i capacitats dels joves
• Formació per treballar conjuntament amb els joves les seves habilitats, interessos,
talents i desitjos
• Eines per detectar millor talents i capacitats
• Informació sobre alternatives i opcions educatives, acadèmiques i laborals
• Pla personalitzat en cooperació amb el jove

BONES PRÀCTIQUES

1. Estructures i programes en l’àmbit de l’atenció infantil i juvenil

2. Compromís personal dels professionals
3. Referents com elements motivadors
4. Suport financer
5. Partenariats i cooperacions

CONCLUSIONS

1. És important tractar de forma complementària l’atenció i l’educació
professional.

2. Les relacions entre els professionals i els joves són clau: suport
personal i orientació.
3. Coneixements en l’àmbit de la formació i la integració laboral en els
centres residencials.
4. Incrementar la cooperació entre els sistemes d’atenció i els sistemes
educatius/formatius.

Teniu més informació a:
http://www.abeona-project.com/

