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1. MOTIVACIÓ

DE L’INFORME
De forma periòdica, FEPA elabora un informe anual basat en una enquesta que responen les entitats federades. En l’àmbit de Catalunya,
la darrera enquesta, referida a 2017, recull les respostes de 30 entitats
i ofereix una descripció estadística del col·lectiu de persones joves extutelades ateses, els recursos destinats i altres dades que permeten
valorar l’evolució.
Gràcies a les dades obtingudes en aquestes enquestes i a d’altres mecanismes de detecció establerts amb les mateixes entitats federades,
es pot afirmar que hi ha tres fenòmens que en els darrers anys estan
condicionant de forma clara les formes d’atenció al jovent extutelat:
En primer lloc, els perfils i problemàtiques s’han tornat més diversos
i més complexes. Hi ha un increment de trastorns de conducta per
problemes mentals, més situacions d’estrès posttraumàtic, i més diversitat d’origen, amb les dificultats de comunicació que això comporta.
Aquests fets converteixen la feina dels i les professionals en una tasca
d’alta complexitat.
El segon fenomen és el gran volum de persones joves immigrants
menors d’edat no acompanyades, d’origen estranger sense referents
familiars, arribades abans de la majoria d’edat que entren al sistema de
protecció i posteriorment passen a ser extutelades. A l’enquesta FEPA
2017, els joves d’origen estranger representen el 70,1% de les persones ateses per les entitats. El nombre de joves en aquesta situació està
creixent a un ritme accelerat des de fa dos anys i la previsió és que la
tendència es mantindrà.

A més d’aquest espai grupal, per tal de complementar la diagnosi també s’ha comptat amb la col·laboració d’altres entitats federades i de
més d’una quarantena de joves extutelats/des que, mitjançant la realització d’enquestes, han pogut aportar la seva visió.
De la mateixa manera, també s’ha volgut incloure una perspectiva internacional, compartint la situació amb diferents agents d’altres països o
bé mitjançant la consulta de diferents informes específics que abordaven algunes de les matèries de debat de l’espai de reflexió.
Ara mateix, s’està treballant des d’una taula amb diferents agents: de
salut, laborals, de justícia, autoritats locals, responsables dels col·legis
professionals, treballadors socials i entitats del tercer sector. No obstant, és molt difícil reduir els temps de resposta en la configuració de
nous programes davant la realitat canviant. Té un valor elevat el fet que
tothom segui a la mateixa taula amb bones intencions, però engegar
alguna cosa efectiva és complex i calen accions que puguin garantir el
treball mitjançant itineraris personals que vetllin a mig i llarg termini per
la cohesió social.
Aquest informe vol contribuir i sumar en la cerca de respostes, donar
pistes a totes les institucions i actors implicats. Estem convençuts que
és conjuntament com podrem millorar l’atenció i l’acompanyament al
jovent extutelat.

En tercer lloc, hi ha el context econòmic, legislatiu i laboral: malgrat
que els indicadors macroeconòmics mostrin signes de recuperació, el
mercat de treball segueix oferint condicions molt precàries, les normatives estatals sobre treball, immigració i sobre protecció de menors tenen
massa rigidesa, i les administracions pateixen de gran lentitud a l’hora
de resoldre tràmits.
Des de les entitats de FEPA hi ha la percepció que els programes actuals d’atenció podrien respondre de forma més satisfactòria a aquesta realitat canviant i complexa. Per aquest motiu, FEPA va engegar, a
principis d’aquest mateix any, un espai de reflexió on han participat 10
entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu d’analitzar, debatre i articular
un seguit de propostes que permetin millorar l’atenció del col·lectiu en
el curt i mig termini.
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2. PROCÉS DE REALITZACIÓ
I METODOLOGIA DE
TREBALL
2.1. Fases del procés
L’elaboració de l’informe ha tingut cinc fases, algunes de les quals s’han
solapat en el temps:
A. Recopilació d’informació i dades sobre el col·lectiu de jovent extutelat, a partir de documents i estudis elaborats per FEPA, administracions públiques i altres agents socials.
B. Creació d’un grup de treball que ha reflexionat sobre un temari
acordat durant 7 sessions. El grup ha aportat la visió i anàlisi des
de la pròpia experiència en la pràctica educativa i assistencial amb
el jovent extutelat. L’anàlisi, diagnòstic, recomanacions i propostes
són, fonamentalment, resultat d’aquest grup de treball.
C. Realització d’una enquesta específica a entitats de FEPA i a joves d’aquestes entitats mitjançant qüestionaris.
D. Contrast internacional, tant per la cerca de documentació i referències d’experiències referents, com per mitjà de sessions de
treball amb socis europeus.
E. Redacció de l’informe final, amb l’elaboració de conclusions, recomanacions i propostes. Aquest apartat final s’ha contrastat amb
la comissió de la Delegació Catalana de FEPA.

2.2. Els documents i fonts de referència
Per a l’elaboració d’aquest informe s’han utilitzat tres tipus de documents i fonts de referència:
A. Documents existents, d’àmbit català, estatal i internacional: estudis i dades elaborades per FEPA, dades de la DGAIA, memòria de
l’ASJTET i estudis internacionals elaborats per universitats i institucions, principalment.
6
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B. Informació elaborada a partir d’accions fetes específicament per
a l’estudi: qüestionari a entitats i a joves, videoconferència amb socis europeus i entrevistes a investigadores de la universitat.
C. Reflexions i aportacions de les persones que han format el grup
de treball.

2.3. Les sessions de treball
El treball d’elaboració s’ha fonamentat en gran mesura en 7 reunions en
les que han participat persones d’entitats associades a FEPA. Aquestes
persones exerceixen diferents funcions professionals i aporten el coneixement necessari sobre el funcionament dels programes i les dinàmiques amb els col·lectius de joves extutelats i extutelades.

Entitats participants

· Aldees Infantils SOS Catalunya
· Associació Punt de Referència
· Fundació Iniciatives Solidàries
· Fundació Mercè Fontanilles
· Fundació Privada Eveho
· Fundació Privada Resilis
· Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
· Fundació Projecte i Vida
· Llar Enric d’Ossó
· Suara Cooperativa

2.4. Els qüestionaris a entitats i joves

2.5. La comparativa internacional

S’ha passat un qüestionari dirigit a les entitats de FEPA i un altre adreçat
a extutelats i extutelades d’entitats associades.

La comparativa internacional s’ha realitzat de dues maneres: en primer
lloc, a través de la localització de documents, experiències i referents a
partir d’una cerca sistemàtica a la xarxa. La informació obtinguda aporta, sobretot, coneixement qualitatiu sobre context. Tanmateix, també ha
permès elaborar algunes propostes.

El qüestionari per a entitats s’ha realitzat per mitjà d’un formulari online i
està centrat en la percepció de les entitats sobre l’eficàcia i resultats de
les metodologies, el context i les propostes de millora.
El qüestionari per a joves ha estat respost per 43 persones i, en general,
s’ha realitzat per mitjà d’una entrevista entre una persona educadora de
l’entitat (ateses les dificultats d’idioma i/o les dificultats conceptuals en
alguns casos).

En segon lloc, hi ha hagut un contrast directe amb socis internacionals
mitjançant sessions de treball per videoconferència. En aquestes sessions s’ha compartit i contrastat l’experiència i els criteris d’intervenció.
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3. ANÀLISI DEL
CONTEXT

JOVES ATESOS DES DE LES ENTITATS FEDERADES A FEPA
(dels 16 anys en endavant)
Segons les dades obtingudes a través de l’enquesta que anualment
realitza la Federació, les 34 entitats federades a Catalunya van atendre, durant 2017, a un total de 1.017 joves.

3.1. El col·lectiu de joves
3.1.1. El jovent extutelat a Catalunya

NOIS
NOIES

POBLACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT EN MESURA PROTECTORA
(abans de la majoria d’edat)
A finals d’abril de 2018 hi havia 7.604 nois i noies menors d’edat en
mesura protectora. D’aquest grup, el 26,2% tenien entre 15 i 17 anys,
la qual cosa significa que en els propers 3 anys 1.993 joves assoliran
la majoria d’edat i, per tant, abandonaran la situació de tutela. Aquesta és una primera dada a tenir en compte per les previsions futures.
DISTRIBUCIÓ SEGONS
NACIONALITAT

DISTRIBUCIÓ SEGONS GÈNERE

DISTRIBUCIÓ
SEGONS
PROCEDÈNCIA
NACIONAL

DISTRIBUCIÓ
SEGONS
GÈNERE

ESPANYOLA
ESTRANGERA

Evolució de la procedència nacional segons gènere
(en percentatge)

PES ADOLESCENTS
ESTRANGERS SENSE
REFERENTS FAMILIARS

COMPARATIVA DGAIA, ASJTET I FEPA

NOIS
NOIES

ESPANYOLA
ESTRANGERA

DISTRIBUCIÓ
SEGONS
PROCEDÈNCIA
NACIONAL

NOIS
NOIES

ESPANYOLA
ESTRANGERA

ESTRANGERS AMB REFERENTS FAMILIARS
ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS

JOVES ATESOS PER L’ÀREA DE SUPORT ALS JOVES TUTELATS
I EXTUTELATS (majors de 18 anys)
A principis de juliol d’aquest mateix any, l’ASJTET ja ha atès a un total
de 2.440 joves extutelats/des, dels quals, 1.118 ja procedien de l’any
2017 i 436 han estat noves incorporacions. En aquests moments hi ha
1.964 joves (en actiu) atesos en els diferents programes de l’ASJTET.
DISTIBUCIÓ PER
GÈNERE

DISTRIBUCIÓ SEGONS PROCEDÈNCIA
NACIONAL

NOIS
NOIES

DISTIBUCIÓ PER
GÈNERE

3.1.2. Les arribades de joves estrangers sense referents familiars
en els darrers temps

Les arribades durant 2017 van seguir creixent fins i tot en els mesos
d’hivern.
2017
2018

ESPANYOLA
ESTRANGERA

Font DGAIA
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XIFRA MENSUAL D’ARRIBADES A CATALUNYA 2017-18

Els joves estrangers sense referents familiars son majoritàriament
nois (més del 95%), procedents del Marroc (al voltant del 75%) i tenen entre 15 i 17 anys (més del 80%).

3.2. Els recursos i serveis d’emancipació
3.2.1. La col·laboració entre Administració Pública i Tercer Sector
com a clau en l’atenció al jovent extutelat a Catalunya
La llarga trajectòria de col·laboració entre l’Administració Pública i
les entitats socials va fer possible l’articulació i consolidació de programes en diferents àmbits (habitatge, suport econòmic, suport jurídic, formació o inserció laboral), indispensables per garantir un bon
procés d’emancipació. La situació actual suposa un repte important
per fer possible la ideació de nous programes i serveis que, mantenint aquesta lògica de col·laboració, ofereixin respostes de qualitat
al jovent.
3.2.1.1. L’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat de Catalunya
Els seus inicis es remunten al 1995, amb la creació del Primer Pla de
Coordinació Interdepartamental de Mesures Dirigides a Joves Extutelats però no es constitueix com a unitat fins l’any 2005. L’ASJTET
és la unitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Ado-

lescència (DGAIA) que ofereix als joves entre 16 i 21 atesos per la
DGAIA, o que ho han estat, suport tècnic i educatiu en els àmbits
d’habitatge, inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i
jurídic, amb l’objectiu que assoleixin una plena inserció social i laboral en una situació d’autonomia i emancipació.
L’expedient ASJTET reflecteix el procés que segueix la persona jove
atesa a l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats. El procés
s’inicia quan arriba a l’ASJTET una petició d’una persona jove tutelada o extutelada i finalitza quan la persona jove atesa ha assolit els
objectius marcats en el seu pla de treball o quan aquesta abandona
l’Àrea.
Entre aquests dos esdeveniments s’emmarquen una sèrie d’accions
regulades en un pla de treball, l’objectiu de les quals és assolir els
objectius marcats a l’inici del procés i que motivaren l’ingrés a l’ASJTET de la persona jove.

L’existència d’un organisme públic d’aquestes característiques és
un fet únic en l’àmbit estatal i poc freqüent en l’àmbit europeu, pel
que situa Catalunya com un dels territoris on millor s’ha articulat la
xarxa de suports al col·lectiu.
3.2.1.2. Les entitats socials
Les primeres organitzacions en donar suport als processos d’emancipació del jovent extutelat van ser les pròpies entitats socials, qui
van viure de primera mà la necessitat de donar continuïtat als processos realitzats per aquests/es joves quan encara estaven sent
atesos/es als centres de menors alhora que la necessitat d’oferir-los
oportunitats i defensar la igualtat dels seus drets. Amb el pas del
temps, i en paral·lel a la creació de l’ASJTET, es van anar consolidant programes de suport en els diferents àmbits relatius a l’emancipació, essent complementària la tasca entre els dos agents.
La col·laboració entre l’ASJTET i les entitats del Tercer Sector ha
permès la consolidació i complementarietat dels diferents suports
que s’estan duent a terme entorn al col·lectiu extutelat avui en dia
a Catalunya. Aquesta col·laboració és especialment evident en el
marc dels programes de suport a l’habitatge.
3.2.1.3. El rol de la Federació en el marc de la intervenció
En paral·lel a l’articulació de diferents programes de suport, en el
marc de les entitats que estaven atenent al col·lectiu va sorgir la
necessitat d’establir sinèrgies de coordinació. Fruit d’aquesta necessitat, a les acaballes de 1999, va néixer la FEPA. En un primer
moment, tenint un abast d’actuació estrictament català, més endavant, i de forma progressiva, es van anar incorporant entitats d’altres
territoris de l’Estat. Actualment de les 62 entitats que formen part de
la Federació 34 són catalanes.
FEPA en tant que federació, compleix quatre funcions rellevants que
transcendeixen l’abast de cadascuna de les entitats adherides:
Realització
d’estudis i
informes sobre
la situació del
jovent extutelat
i les entitats
que els donen
suport.

Interlocució de
segon nivell amb
les administracions públiques
corresponents,
per proposar
mesures i
debatre projectes.

Incidència
política,
proposant
mesures i
reformes
legislatives als
partits polítics.

Incidència
en l’opinió
pública sobre
la percepció
del jovent
extutelat, de
cara a evitar
l’estigma.
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3.2.2. Els programes de suport existents
De forma general, i tenint present la complementarietat entre els di-

ferents actors descrits en l’apartat anterior (alguns programes són
promoguts des de l’ASJTET i implementats per les entitats), podríem
agrupar els programes de suport de la següent manera:
Suport personal: seguiment individualitzat dirigit a proporcionar un adequat suport personal,
planificat, que faciliti al/la jove l’adopció de compromisos que potenciïn el seu desenvolupament,
les seves qualitats i capacitats, sempre des de la
implicació del mateix en el seu propi procés, potenciant d’aquesta manera la seva autonomia.

Suport psicològic: recolzament psicològic específic per aquelles persones que ho necessitin.
Podem trobar aquest perfil professional dins de
les pròpies entitats i de la mateixa ASJTET però,
molt sovint, es deriva cap a centres especialitzats.

Suport econòmic: prestació i gestió de recursos
i mitjans econòmics transitoris que possibilitin poder continuar amb el procés d’emancipació encaminat a la independència econòmica. Es tracta de
prestacions vinculades a la seva condició de persones extutelades, beques d’estudi, etc..

Suport jurídic: aquest suport inclou orientació i
assessorament sobre temes legals, acompanyament en la tramitació de documents d’estrangeria,
mediació, etc.

Suport a l’habitatge: oferta de diferents formats
residencials per facilitar els itineraris d’emancipació d’aquest col·lectiu. Així mateix, també s’ofereix
acompanyament i assessorament per a la recerca
d’habitatge en el mercat immobiliari actual.

10
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Suport formatiu: es tracta de proporcionar orientació i realitzar accions educatives que els perme-

tin adquirir les habilitats, coneixements i competències bàsiques necessàries per afavorir la seva
integració social i laboral i millorar així la seva
ocupabilitat.

Suport per a la inserció laboral: es treballa el
seu accés al mercat laboral i es tracta d’un suport estretament vinculat al formatiu. S’intenta que
sigui a través de la formació i la realització de
pràctiques laborals des d’on es té accés a aquest
treball. Es realitza també un acompanyament i assessorament en la recerca d’ocupació i es treballen els hàbits laborals per mantenir els llocs de
treball aconseguits.

Suport a la creació de xarxa relacional: programes encaminats a facilitar la interacció dels i les
joves amb el seu entorn. Facilitar el contacte amb
entitats i organitzacions del territori, promoure
intercanvis amb altres joves, així com la realització
de programes de mentoria social.

3.2.2.1. La metodologia d’intervenció en habitatge
Tenint present la singularitat del col·lectiu, el programa de suport
a l’habitatge ha esdevingut un dels elements més icònics del model d’atenció al jovent extutelat, tot i que no es tracta del programa
més sol·licitat pel col·lectiu, ni el programa on es concentren el major número d’atencions. En el cas de l’ASJTET, els joves atesos en
aquest programa representen el 24% del total, mentre que en el cas
de les entitats federades a FEPA, en representen el 60%. Aquesta
diferència s’explica per la col·laboració entre administració pública
i entitats del tercer sector esmentades anteriorment (tots els habitatges estan sent gestionats per entitats del tercer sector), essent
històricament l’habitatge un dels principals eixos de treball de les
entitats adherides a la Federació.

Donada aquesta especialització, l’any 2009, FEPA va publicar Proposta del Model Marc de Pisos d’Autonomia1, en el que es defineix
la proposta metodològica i organitzativa dels pisos, així com dels

equips professionals i funcions que intervenen amb els/les joves
(document actualment en procés d’actualització). Entre les diferents aportacions que fa el document, es descriuen els següents
elements en clau metodològica:

3.2.3. Anàlisi de la comparativa internacional
A continuació es recullen algunes referències internacionals en clau
de model d’atenció al col·lectiu extutelat i de polítiques migratòries
que poden ser d’utilitat en l’aproximació actual:

Alemanya

Informació resultat de la videoconferència amb la professora Severine Thomas,
de la Stiftung Universität Hildesheim (Baixa Saxònia).

Projecte personalitzat d’emancipació: el fonament
de la metodologia d’intervenció és el projecte personalitzat per a cada jove. No tots els/les joves parteixen de
la mateixa situació, ni tenen les mateixes motivacions,
ni disposen dels mateixos recursos personals.

El sistema de protecció alemany cobreix els joves fins als 21 anys,
amb possibilitat d’allargar la cobertura fins als 27 en cas de discapacitat o problemes psicològics no permanents (si són permanents, els
vehiculen cap a altres serveis específics).

L’emancipació està condicionada per factors personals i de competències desenvolupades, però també, i
amb força, per factors externs com el mercat de treball,
el mercat de l’habitatge o les polítiques econòmiques.

En el cas de joves estrangers sense referents familiars, el sistema
de protecció només els cobreix fins als 18 anys. Aquests joves són
atesos en institucions diferents a les dels menors d’edat amb nacionalitat alemanya. Tot i que van provar de barrejar-los, van veure que
les necessitats d’uns i altres joves eren molt diferents i, per tant, van
crear institucions separades.

Creació de vincles: es considera fonamental l’establiment de vincles afectius i ètics, la creació d’una xarxa
personal, de persones que exerceixen de referents.

Un cop assoleixen els 18 anys només tenen dues opcions: demanar
asil (resultat variable en funció del país d’origen) o sol·licitar permís
de residència temporal (només és possible en el cas d’estar cursant

L’autonomia personal, condició necessària per tenir
possibilitats d’emancipació, no està orientada a l’individualisme i l’autosuficiència, sinó que a la participació i
al sentit de pertinença.

Acompanyament educatiu: l’acompanyament educatiu ajuda al/la jove a definir el seu projecte i a donar els
passos per avançar. Els diferents perfils professionals
que intervenen són el suport a la persona extutelada
davant les dificultats.

estudis o formació professional).

Suïssa

Informació extreta de la Comissió Federal de Migracions.

A Suïssa, els joves indocumentats tenen la possibilitat d’accedir al
sistema formatiu i cursar fins a estudis superiors sense permís de residència, però no tenen accés a un contracte de pràctiques. Per poder accedir-hi necessiten un permís de treball. Per posar fi a aquest
entrebanc legislatiu, l’any 2013 el Parlament va aprovar una normativa que possibilitava la sol·licitud d’un permís de treball temporal limitat a la durada de l’aprenentatge.
Malgrat ser una normativa que podria beneficiar al voltant d’un 300
joves, encara són molt pocs els qui han tramitat la sol·licitud. Cal millorar alguns tràmits i flexibilitzar algunes condicions per fer-ho més
accessible.

1 Colomé,

Marta; Lleida, Daniel. Proposta del Model Marc de Pisos d’Autonomia. Fepa 2009.
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Un altre dels elements interessants que es pot destacar de Suïssa
és que, per tal de sol·licitar aquest permís de treball temporal, no cal
presentar un contracte laboral, n’hi ha prou presentant una sol·licitud
de l’empresari conforme el vol contractar.

França
En relació a l’experiència francesa, més que una comparativa del sistema de protecció o de les mesures concretes dutes a termes en clau
d’atenció a joves estrangers sense referents familiars, hem analitzat
les següents qüestions:
Informe Arretons de les mettre dans des cases!. Pour un choc de
simplification en faveur de la jeunesse. Mars 2017. Aquest informe
proposa la simplificació de procediments i gestions que afecten a la
joventut en general i dedica un capítol específic al jovent extutelat.
De les diferents propostes apuntades en destaquen, d’una banda,
la de crear una “caixa forta digital” que acumuli totes les dades i documents que la persona jove pugui necessitar, garantint-li l’accés en
tot moment. I, d’altra banda, la de garantir l’obertura sistemàtica d’un
compte bancari i una targeta de pagament a totes les persones joves
que han estat sota la tutela de l’administració i d’efectuar-los-hi, de
forma programada, una revisió mèdica de forma anual.
Experiència de la ciutat de París en matèria d’habitatge. En aquest

Quines són les prioritats segons els professionals de cada país
en l’atenció al jovent extutelat?
En un estudi de la xarxa europea Abeona, es va preguntar a professionals del treball amb jovent extutelat, quines serien les prioritats
entre una llista tancada d’opcions. Es tractava de detectar els aspectes de suport especialment importants durant la transició cap a
la formació i el treball professional. El resultat de les respostes, per
països, van ser els següents:

Prioritat

1
2

Alemanya

Àustria

Espanya

Polònia

França

Bèlgica

Suport
emocional

Motivació
dels joves

Bon funcionament en
xarxa

Possibilitat
de
pràctiques

Possibilitat
de pràctiques

Accés a
informació
rellevant

Bon
funcionament en
xarxa

Consideració de les
necessitats
individuals

Possibilitat
de
pràctiques

Exercitar
Accés a
les habilitats informació
dures
rellevant

Possibilitat
de pràctiques

3

Motivació

Suport

dels joves

emocional

Finalment, de l’observació de l’experiència francesa, també n’hem
extret una dada rellevant: segons la publicació Les sans-domiciles
en 2012: une grande diversité de situations2 el 26% de les persones
sense llar nascudes a França havien estat, durant la seva infància,
sota mesura de protecció social o judicial.

2 (INSEE,
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Exercici de
les habilitats
toves

dels joves

cas se’n destaquen la priorització de les sol·licituds de jovent extutelat en el marc de l’habitatge social reservat i la promoció de la pràctica de lloguer social (l’administració lloga habitatge a un propietari
i després el “re-lloga” a cost assumible. Mesures que podrien ser
complementàries als programes de suport ja existents.
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Motivació

2012)

Anàlisi dels
talents dels
joves

Motivació
dels joves

Consideració de les
necessitats
individuals

3.2.4. Conclusions de les enquestes
3.2.4.1. Enquestes a entitats:
En relació a les enquestes específiques dutes a terme a entitats
membres de FEPA en el marc d’aquest procés de reflexió, podem
sintetitzar les principals conclusions en el següent quadre:

Indicadors d’èxit en
els processos
d’emancipació dels joves
Principis vectors de la
feina que desenvolupen les
entitats
Principals
dificultats de les entitats

Demandes dirigides
a l’administració

Demandes
dirigides a FEPA

Principals reptes i riscos
de futur identificats

· Accés i sosteniment d’una formació, (especialment si és reglada).
· Adquisició de competències transversals.
· Inserció en la xarxa comunitària.
· Atenció individualitzada i adaptada a les necessitats dels i les joves.
· Treball transversal en totes les àrees.
· Capacitat de donar continuïtat als seus itineraris.
· El propi context laboral, legal, formatiu i d’accés a l’habitatge.
· La gran diversitat de perfils existents.
· Les limitacions econòmiques i la inestabilitat del model de finançament.
· Garantir el finançament als diferents programes existents.
· Canviar el marc legal per facilitar la regularització dels i les joves, l’accés a l’habitatge,
al mercat de treball i l’accés a tots els recursos formatius.

· Creació d’un centre de recursos propi especialitzat en inserció laboral.
· Afavorir la millora de la coordinació entre les entitats dels diferents territoris.
· Intensificar les funcions d’anàlisi, elaboració de propostes i d’interlocució amb l’administració.
· Possibilitat de deteriorament de la qualitat dels serveis que ofereixen les entitats.
· Necessitat de millorar l’atenció a la diversitat.
· Creació de models formatius adaptats a les noves necessitats.
· Anàlisi del mercat laboral per trobar professions amb possibilitat d’inserció real d’aquest
perfil de joves (alternatives a les habituals).

· Possibilitat d’accés a habitatges assequibles a les entitats i als propis joves un cop
han acabat el procés.

Model d’atenció
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3.2.4.2. Enquestes a joves atesos:
A banda de les enquestes a les entitats, també es van passar qües-

tionaris a joves atesos des de les diferents entitats federades perquè valoressin, principalment, la seva experiència en els diferents
programes de suport a l’emancipació on han estat. A continuació
en detallem les principals respostes obtingudes d’una mostra de
43 joves (72% nois i 28% noies, 63% d’origen estranger i 37% amb
nacionalitat espanyola).

En què t’han ajudat o
t’ajuden més a l’entitat on ets?
Què és el que menys t’agrada del
servei on ets o del que fas a l’entitat?
Què has trobat a faltar en el que
t’ofereix l’entitat?
Què t’agradaria fer d’aquí tres anys?
Què creus que hauria de passar per
fer-ho possible?
Què és el que et fa por?
Sobre el fet migratori. Què li diries
a un amic del teu país que volgués
venir a Europa?
Sobre el fet migratori. Per què vas
venir a Europa?

14
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En aquest cas, l’element clarament més destacat és l’habitatge. A una certa distància trobem
aspectes com l’ajuda en el procés de regularització, en assessorament i orientació i en l’àmbit
de la formació.
Un 20% considera que ho troba tot correcte. D’entre els aspectes que no han agradat hi destaquen elements relacionats amb la normativa, el control i la manca d’intimitat/privacitat.

Només el 44% considera que han trobat a faltar alguna cosa. D’entre els elements que han
destacat hi trobem diferents aspectes que estan especialment relacionats amb l’oci.

La pràctica totalitat voldria estar treballant i disposant d’un habitatge. Una mica més de la meitat
opina que voldria estar estudiant i al 44% li agradaria tenir la seva situació legal regularitzada.
En la immensa majoria, la resposta mostra la consciència que sobretot depèn d’un/a mateix/a,
i es fa referència a conceptes com esforç, estudi, perseverança, treball, canviar d’amics o
focalitzar l’atenció.
A 33 de les 43 persones que han respost l’enquesta els fa por quedar-se vivint al carrer. Seguidament trobem 16 persones que tenen por a quedar-se soles o ser expulsades.

Prop del 70% recomanaria a un/a amic/ga que vingués a Europa.

La gran majoria de les respostes tenen a veure amb els motius econòmics i la millora de les
condicions de vida.

4.

EL DIAGNÒSTIC

4.1. Les barreres a l’atenció de qualitat al jovent extutelat

4.1.2. Lògic – conceptuals

El grup de treball que ha participat en aquest informe, ha analitzat els
elements que actuen en contra de l’atenció de qualitat al jovent extutelat
i, també, naturalment, contra la seva inclusió social i laboral.

La persona jove com a subjecte o com a objecte: les persones joves
extutelades són subjectes actius, que prenen decisions, tenen interessos, tenen capacitats i són persones multidimensionals. Quan la
condició de persona extutelada condiciona excessivament la forma
de contemplar aquesta persona, estem reduint el seu potencial.

4.1.1. Jurídico – administratives
PER ALS JOVES AMB NACIONALITAT ESPANYOLA
La limitació de les ajudes d’emancipació fins als 21 anys: en el
segon semestre de 2016, a Espanya, tan sols el 19,7% dels joves fins
a 29 anys vivien fora de la casa familiar.
Processos de tramitació complexes i temps de resolució molt
lents: la creació de l’ASJTET va escurçar terminis però no de forma
suficient.
PER ALS JOVES ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS
Les restriccions per obtenir el permís de treball i de residència:
joves tutelats que tenien un contracte de treball, en el moment d’as-

solir la majoria d’edat, perden el permís de treball. Per poder accedir
al permís de residència i treball han de presentar un contracte de
treball d’una durada d’un any, a jornada completa i amb un salari establert, condició irrealitzable si tenim present l’actual context laboral.
Aquesta situació es veu agreujada ja que l’empresa ha de mantenir
aquesta plaça disponible mentre dura la resolució del tràmit, que pot
durar mesos.
La complexitat i lentitud en la resolució de tràmits: és pràcticament impossible realitzar-los sense el suport expert de les entitats i
els seus serveis jurídics.
Impossibilitat d’accedir als programes de Garantia Juvenil: els
joves extutelats sense permís de treball també han quedat, fins ara,
exclosos de tots els programes vinculats a Garantia Juvenil per no
disposar dels requisits d’accés.

Diferent exigència en relació a la resta de joves: s’espera que el
jovent extutelat s’emancipi molt abans del que ho fa la població general. Cal tenir un enfocament lògic del sistema d’atenció, ha de tenir
present aquesta realitat i plantejar els recorreguts de forma lògica.
Context advers a l’emancipació de tots els i les joves: el context
econòmic, laboral i d’ accés a l’habitatge és advers a l’emancipació
de tots els joves, no solament dels extutelats. Això és especialment
dramàtic en el mercat de l’habitatge, amb preus de lloguer en ascens,
gentrificació dels nuclis urbans i dificultats d’accés per manca d’aval,
inclús en els casos en els que la persona jove pot acreditar ingressos
suficients.
Cal una acció coordinada entre tots els actors: cal involucrar actors

més enllà dels que atenen al jovent extutelat per aconseguir un enfocament holístic, que treballi simultàniament en l’atenció, la prevenció i
els canvis en el context.
Superar la lògica autosuficient: en el sector social encara predomina la pràctica de crear les pròpies eines per als projectes, siguin
aplicacions informàtiques, metodologies, equipaments o sistemes de
gestió. Cal superar aquesta lògica per guanyar qualitat i eficiència.
Això vol dir més intercanvi de coneixement entre actors del mateix i
d’altres sectors. Compartir eines, metodologies i sistemes d’avaluació.
4.1.3. Metodològiques – tècniques
Funció professional d’alta complexitat: requereix coneixements de
molts àmbits, educatiu, social, cultural, normatiu, psicològic, i fins i tot
d’idiomes, per poder-se comunicar amb fluïdesa amb el jovent extutelat d’altres procedències. Al mateix temps, requereix unes habilitats
personals per abordar situacions conflictives.
Model d’atenció
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Tot i així, en el cas dels equips educatius més enllà de la majoria
d’edat, fins ara, no es dona una rotació d’educadors/es elevada
però la seva formació està poc adaptada a les necessitats dels perfils de joves actuals. Cal doncs, oferir una bona formació contínua i
propiciar la creació d’espais d’intercanvi on hi puguin expressar els
seus neguits.

Alteracions psicològiques: hi ha un sector no menyspreable de joves amb traumes emocionals, shock posttraumàtic o trastorn mental
no diagnosticat, que se sumen a les dificultats ja pròpies al fet de ser
extutelat.

4.1.4. Dels/les joves

mercat laboral.

Falta de voluntat o interès: les pròpies condicions i actituds dels joves
són, moltes vegades, una dificultat afegida per al seu procés de maduració cap a l’autonomia personal.
Desconeixement de la llengua: en un alt percentatge del jovent estranger hi ha un desconeixement de la llengua (català o castellà), que
és una primera dificultat per a establir una comunicació, seguir cursos
o poder entendre les claus i normes culturals del lloc d’acollida.
Baix nivell d’autonomia personal: en molts dels perfils el nivell d’autonomia personal és molt baix, requereixen més intervenció educativa
de la que està prevista en els recursos d’atenció. En altres casos, hi
ha una clara dificultat per seguir el ritme i la permanència en un recurs
sòcio-educatiu o de formació, que està pensat per joves amb més capacitat de constància i concentració.

16
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Discapacitat: els joves amb discapacitat requereixen mesures especials, tant en el suport al seu procés d’emancipació, com d’accés al

4.1.5. De capacitat i diversitat de recursos
La capacitat dels recursos per acollir a tots els joves estrangers
sense referents familiars s’ha vist desbordada. Això ha generat la
saturació d’alguns serveis i la posada en marxa de mesures d’emergència que no són el més adient per contribuir al procés d’emancipació i que l’atenció es faci en clau d’itinerari personal.
No s’avança fins ara en la diversificació dels serveis més enllà
dels 18 anys. No tot el jovent necessita el mateix tipus d’atenció ni
durant el mateix temps. Amb major diversitat en els formats i tipus de
serveis es podria atendre millor, sense increment de recursos. Això
també implica establir diferents ràtios professionals, diferents intensitats de presència educativa i diferents perfils professionals.

La discontinuïtat de l’atenció en el trànsit de la persona jove entre
un recurs i un altre produeix retrocés en els progressos educatius
i d’autonomia. Les estades temporals en situacions de carrer impliquen un retrocés en els processos iniciats abans de la majoria d’edat
i fan encara més complex l’acompanyament posterior.

4.1.7. De context

4.1.6. Polítiques

Mercat de l’habitatge poc assequible cosa que esdevé un doble

No hi ha una aposta política ferma per impulsar mesures efectives en clau d’itinerari personal pel jovent estranger. Per exemple,
manca valor polític per superar la por a les crítiques que poden argumentar l’efecte crida, en el cas del jovent extutelat procedent de
la immigració. Sovint, les polítiques es basen en buscar respostes
immediates, de curt recorregut, quan en realitat, el que funciona és
un treball a llarg termini.
No existeix una valoració del que representaria la no atenció a
aquests joves en el pla social, econòmic, sanitari i personal. Els costos personals, de pau i cohesió social i econòmics són molt elevats.

Diferents circumstàncies del context i el model econòmic i social suposen una barrera afegida a per al procés d’independització i d’autonomia personal del jovent extutelat.

obstacle: d’una banda, per a les entitats, que troben dificultats per
disposar de suficients habitatges per als joves, i d’altra banda, per
als propis joves que els resulta molt inassequible a l’hora d’independitzar-se.
Reticències de les entitats bancàries a obrir comptes i targetes
per a joves extutelats: les entitats bancàries posen obstacles a
l’apertura de comptes bancaris i a la contractació de targetes de crèdit o dèbit a joves sense família o capacitat econòmica indubtable. Es
tracta d’un requisit indispensable per cobrar prestacions o nòmina o
domiciliar serveis i fer pagaments.
Mercat laboral precari: a Espanya el 40% dels joves estan en situació d’atur, i els que tenen un contracte laboral, acostuma a ser de forma precària. És indiscutible que aquest context, difícil per a qualsevol
jove, ho és molt més per als que tenen una baixa formació, i dificultats
personals afegides

Model d’atenció
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4.2. Les estratègies i formes d’intervenció que funcionen
Amb la comissió que ha participat en les sessions de treball s’han identificat estratègies i formes d’intervenció que tenen bons resultats en general.

4.2.1. Del model d’intervenció

4.2.2. De les normatives i les administracions

· Individualització dels plans de treball i acompanyament.
· Plantejaments flexibles.
· Objectius clars i recursos adequats.
· Ajustar l’expectativa sense deixar de ser ambiciós i

· Comunicació i coordinació entre els diferents nivells i

tenir visió global.

· Intercanvi de joves entre entitats, en funció de recursos.
· Xarxa d’iguals positiva (situacions de menys precarietat
dels i les joves).

· Possibilitat d’assolir els objectius definits en l’itinerari.
· Treball i acompanyament des del vincle.
· Pisos amb 4 places de joves.
· Tenir consciència sobre fins on es pot arribar en cada cas.
· Acotar el que es pot fer en un temps determinat.
· L’adequació dels perfils a la demanda del mercat de treball.
· Adequació d’expectatives del jove vers el servei i del
servei vers els joves.

· Programes de Garantia Juvenil (formació).
· Ampliació del ventall d’oferta formativa gratuïta.
· Recursos formatius flexibles iadaptats al jovent.
· Programes de mentoria.
· Prestació econòmica de 3 anys.
· Ràtio ajustada a necessitats i intensitat educativa.
· Referents positius.
· Seguiments educatius durant i més enllà dels 21 anys.
· Prestació econòmica específica pel col·lectiu subjecta a
un pla de treball.
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àrees de l’administració.

· La possibilitat d’adaptar àgilment la normativa a les
noves necessitats.

· Comunicació fluida de les entitats amb tècnics de l’ASJTET.
· La revisió del marc legal en relació al col·lectiu.
· Honestedat i valentia política a l’hora d’abordar el problema.

4.2.3. De les entitats socials

· Voluntat i determinació per part de les entitats.
· Treball en xarxa entre diferents entitats i professionals.
· Organització interna de l’entitat, aprofitament dels diferents
·

recursos que ofereix.

Aprofitar fissures legals per facilitar l’atenció a la persona
jove.

4.3. Caracterització de tipologies de perfils
No plantegem un enfocament mecanicista en el que es catalogui cada

4.2.4. Dels/les educadores i professionals
SALUT

· Autocura professional dins de l’entitat.
· Supervisió externa i per part de companys/es d’equip.
· No estar sol treballant com a educador. Suport entre
professionals.

· Cuidar les reunions d’equip.
· Treball emocional per l’educador.
· Distància respecte la pressió.
· Implicació dels equips.
· Professió vocacional, que requereix motivació.
FORMACIÓ

· Espais formatius col·lectius per a professionals.
· Bona formació dels professionals.
· Accés a la formació adequada a l’oferta del mercat laboral.

jove segons un conjunt d’etiquetes i això comporti automàticament una
fórmula sobre l’atenció a prestar. Per a cada persona hi haurà diferents
graus de les variables a considerar, el seu desenvolupament serà diferent i, un petit canvi en l’actitud, per exemple, pot suposar grans canvis
personals.
A continuació es detallen les 9 variables a considerar:

Variables
Factors culturals
d’origen
Nivell
formatiu - educació

DELS I LES JOVES

· Col·laboració del jovent.
· Motivació del/la jove.

Amb escolaritat
Amb formació
Sense cap formació
Es comunica amb fluïdesa
Sap empatitzar
Genera confiança

Domini lingüístic

Pot mantenir una conversa
Dificultats per entendre castellà

Edat

Recursos personals –
xarxa - habilitats

Autonomia
Situació legal

DEL CONTEXT SOCIAL

· Motivació i voluntat ciutadania (auto-organització).

Hàbits alimentaris
Relació amb adults/dones
Hàbits higiene

Habilitats socials

CONDICIONS LABORALS

· Bones condicions laborals dels equips.
· Confiança i reconeixement professional.
· Horari de treball flexible.
· Capacitat d’adaptació i flexibilitat professionals.
· Recolzament amb voluntariat.
· La proximitat del recurs en el barri.

Indicadors

Salut

16-18
18-21
>21
Iniciativa
Saber-se moure
Habilitats manuals
Comunitat - família
Té alguns ingressos
No disposa de cap recurs
Nacionalitat espanyola
Sense papers
Trastorn mental (simptomatologia)
Altres alteracions de salut

Model d’atenció
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5. CONCLUSIONS,
RECOMANACIONS I
PROPOSTES
5.1. Els principis inspiradors
L’adaptació
al perfil

La transversalitat
en l’atenció

El pensament en
clau prevenció –
atenció

5.2. Conclusions, recomanacions i propostes
5.2.1. Generals
Enfocament sistèmic: cal contemplar totes les circumstàncies
(personals, formatives, familiars, de xarxa social, etc.) de cada jove.
Moltes entitats ja actuen amb aquesta lògica amb resultats positius.
Es dona un suport en formació i habitatge, però també es promou
que el jove estableixi vincles i xarxa social pròpia, per exemple.
Aquest enfocament sistèmic no ha de comportar que una sola entitat ho faci tot en tots els àmbits que afecten la persona extutelada.
Això resultaria poc efectiu i probablement, limitaria l’obertura d’horitzons del/la jove.

Treball en xarxa com a requisit d’èxit: cal establir estratègies
coordinades entre tots els agents que influeixen en la trajectòria
vers l’autonomia: les administracions, en tots els àmbits territorials
(estatal, autonòmic, local), les diferents àrees i departaments de les
administracions, les organitzacions socials, els sindicats, els mitjans
de comunicació, el sector empresarial i la ciutadania en general.
En el moment actual s’observa descoordinació, en alguns casos,
fruit de la immediatesa en la presa d’algunes decisions. En d’altres per la manca de seguiment de formes d’actuació ja establertes,
o bé, per desconeixement en profunditat del col·lectiu. Es donen
mesures contradictòries entre administracions i un desaprofitament
generalitzat de sinèrgies que es podrien produir i resultarien molt
efectives.
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El volum de joves estrangers sense referents familiars abans
de la majoria d’edat, amb arribades intensives, requereix de mesures agosarades: dues terceres parts dels nois i noies extutelats/

des que atenen les entitats de FEPA han nascut en altres països. En
una alta proporció, a la seva situació de persona extutelada s’afegeix la situació de persona sense permís de residència i/o treball.
La intensitat en l’arribada d’aquests perfils dificulta molt la creació
de dispositius amb la capacitat suficient, però la realitat és que són
persones en situació de desprotecció. És una situació d’emergència que està desbordant les previsions des de finals de l’any 2015.
Cal anticipar-se i preveure necessitats futures: s’han de fer previsions sobre la capacitat necessària que al 2020-2021 hauran de
tenir els serveis d’atenció a persones extulelades. D’una part, perquè els tutelats d’avui passaran a ser extutelats/des en el futur, i
això és resultat d’un càlcul basat en el calendari i el cens de joves
que actualment es troba sota tutela. I d’altra banda, a partir de les
observacions i registres actuals es compta amb elements per fer
una previsió sobre la tendència en l’arribada de joves estrangers
sense referents familiars menors de 18 anys en els propers anys.
En el cas dels joves estrangers menors de 18 anys, les polítiques
van orientades a l’atenció i acolliment en la seva arribada, però les
condicions que motiven la seva migració en els països d’origen no
apunten a una millora en el futur a mig termini.
Cal un acord entre països europeus per contribuir a la millora de
les condicions de vida en aquesta països, que permeti llibertat, democràcia i progrés. Sense intervenir en les causes de la immigració
(i especialment en la immigració juvenil), el problema anirà sempre
per davant dels recursos.
Per tant, en paral·lel a la tasca d’acollida i atenció, cal una estratègia a llarg termini de cooperació al desenvolupament en els
països d’origen.
Malgrat tot, hi ha resultats positius: tot i les limitacions de recursos, dificultats de coordinació, funcionament sota màxima pressió i
dificultats per projectar a mig termini, els joves que han passat per
un servei d’atenció a extutelats/des, mostren una “marca” diferent
dels que no ho han fet. Hi ha molts testimonis de joves que ja són
fora del sistema i que reconeixen la bona atenció rebuda i el valor
positiu que els ha aportat.

La comparativa internacional és positiva:: si comparem els plantejaments i les metodologies aplicades a Catalunya i a diferents territoris de l’Estat espanyol, amb els que s’apliquen a altres països
europeus, podem concloure que tenim una situació comparativament bona.

Les mesures que beneficien a persones joves extutelades són
beneficioses per a qualsevol jove: la dificultat cap a l’autonomia
personal no és exclusiva d’aquest col·lectiu de joves. Seria lògic
contemplar mesures que afavoreixin l’emancipació pensant en el
conjunt de la població juvenil, amb algunes específiques de suport
a persones extutelades.
Podríem fer el paral·lelisme amb les mesures d’accessibilitat per a
persones amb discapacitat, com les rampes, voreres i obertura de
portes que han beneficiat a tota la població, i actualment ja contemplem com a normals.
La inversió econòmica i social que s’ha fet durant l’etapa de
tutela s’ha de cuidar: una persona que ha estat una sèrie d’anys
en tutela abans de la majoria d’edat suposa una inversió de recursos considerable (formació, cura, manteniment, atenció personal...)
Tota aquesta energia aplicada perquè assoleixi la capacitat d’emancipar-se, ser independent i fer-ho amb dignitat, es pot malmetre si
s’estronca en l’etapa final del procés. Des del punt de vista de la
inversió feta (no únicament econòmica), el més lògic és mantenir les
mesures que permetin completar el procés. Això implica flexibilitat,
adaptació a ritmes i condicions diferents, però tenint clar l’objectiu.

5.2.2. Relatives a les entitats que atenen als/les joves
Aprofundir entorn la col·laboració entre entitats:

· Creació d’espais per repensar programes i treballar amb visió
estratègica.

· Compartir enfocaments i formes de fer entre equips professionals
multidisciplinars.

· Derivació de joves entre entitats.
· Fer incidència en polítiques públiques.
· Promoure iniciatives d’innovació en els projectes.
Promoure les supervisions i el suport als equips professionals:

· Fomentar el treball en equip.
· Promoure l’evolució del perfil professional del personal educatiu.
· Articular el traspàs de coneixement entre professionals.
Millorar l’atenció del jovent extutelat amb problemes associats a
la salut mental:

· Tenir present l’existència de casos no diagnosticats.
· Prendre la iniciativa de coordinació amb serveis de salut mental
i discapacitat.

· Promoure l’aliança amb altres entitats del tercer sector i institucions que tinguin expertesa en aquests àmbits.

Promoure experiències de “referents entre iguals”:

· Afavorir que el jovent extutelat que ha assolit un determinat grau
·

d’autonomia pugui ser un bon referent per a joves que es troben
en el procés.
Donar suport a les experiències associatives nascudes en el marc
del propi col·lectiu. Recentment s’ha creat la Unió de Joves Extutelats de Catalunya (UJEC) a l’abril de 2018.
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seva situació administrativa comptant amb un permís de residència i treball un cop assolida la majoria d’edat.

5.2.3. Relatives a les administracions públiques
Realitzar programes a mig-llarg termini. Creació d’un pla estratègic:

· Plantejar polítiques amb perspectiva de mig i llarg recorregut,
mantenint criteris i projectes en el temps.

· Realització d’un pla estratègic interdepartamental entorn el jovent
·
·

extutelat amb la corresponent inversió associada i temporalitzada.
Revisar i actualitzar la cartera de serveis socials, els criteris i
programes que es recullen en relació al jovent extutelat alhora que
els perfils professionals que es necessiten per dur-los a terme per
tal d’adaptar-la a les necessitats actuals.
Elaborar un pla de benestar per a les famílies i el conjunt de la
població que permeti actuar preventivament.

Harmonitzar criteris entre departaments i administracions:

· Harmonitzar els criteris entre departaments i entre àrees de
·

departaments, per evitar descoordinació o mesures antisinèrgiques.
Millorar la coordinació entre administracions locals i autonòmiques en el desplegament de recursos i programes
en el territori.

Promoure la coordinació plena entre administracions i tercer sector:

· Reconèixer plenament la funció de les entitats socials com a

expertes en treball amb joves extutelats/des, establint espais de
col·laboració efectius i convenis pluriennals.

Resoldre les restriccions legislatives per accedir al mercat de treball:

· Aplicar mesures que permetin la formació i treball en pràctiques
·
·
22

malgrat la situació d’absència de permisos de treball (prendre com
a possible referència l’exemple de Suïssa, amb permís temporal
de treball per a les pràctiques, tot i les restriccions per tramitar).
Considerar factors per facilitar el permís de treball: antecedents,
formació, historial laboral, etc.
Intercedir davant els òrgans pertinents, per aconseguir que el
conjunt del jovent tutelat per la Generalitat pugui regularitzar la
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Agilitzar i simplificar els tràmits per permís de residència i treball
en el cas del jovent extutelat:

· Habilitar mesures per una tramitació ràpida de permís de residència i treball per a persones que ja han estat tutelades.

Avaluar l’impacte de les polítiques per l’emancipació i el cost de
no aplicar-ne:

· Estudiar l’impacte efectiu de les polítiques públiques sobre la
·

inclusió i autonomia de les persones extutelades per modificar les
polítiques en base a evidències contrastades.
Avaluar el cost social, personal i econòmic de la no aplicació de
les polítiques i de la interrupció dels suports a persones de 21
anys.

Garantir el funcionament dels programes de suport existents que
es financen amb fons públics:

· Garantir la continuïtat dels programes amb assignació de la convocatòria d’IRPF.

· Prioritzar el model de concertació a l’hora de finançar aquests
programes.

Disposar d’una oferta formativa adaptada a aquest jovent:

· Disposar d’oferta formativa que contempli aspectes com idioma,

competències bàsiques, nivell educatiu mínim, coneixement cultural...

Desplegar el Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) alhora que dur a terme la modificació legislativa quant a la
prestació de jovent extutelats:

· Incorporar l’excepcionalitat per al jovent extutelat a partir dels
18 anys.

· Eliminar la restricció de percepció de la prestació econòmica per

jovent extutelat allargant-la a 3 anys de durada a tots els i les joves
que han estat sota la tutela de l’Administració amb independència
del grau de temporalitat d’aquesta mesura protectora.

5.2.4. Relatives al sector privat empresarial

5.2.5. Relatives a la ciutadania en general

Facilitar la contractació de persones joves extutelades d’origen

Promoure la conscienciació sobre el potencial humà i la necessi-

estranger a les empreses modificant la legislació:

· Evitar que perdin el permís de treball a l’assolir la majoria d’edat
·
·
·

fent-los contractes de la durada necessària pel seu manteniment.
Incidir conjuntament amb el tercer sector en la flexibilització dels
requisits d’obtenció d’un permís de treball mitjançant la presentació d’un contracte laboral. Fins ara s’exigeix 1 any de durada a
jornada complerta i el detall de l’import a percebre.
Facilitar a les empreses el canvi de contracte i el cost d’aquest
tràmit (actualment 250€).
Facilitar la contractació d’aquests joves als autònoms.

Promoure formats de pràctiques no laborals de caràcter breu:

· Facilitar el contacte directe amb el món laboral perquè és una

experiència positiva facilitant els processos d’incorporació al
mercat laboral.

tat del suport pel conjunt d’agents:

· Promoure el coneixement sobre les dificultats dels i les joves
·

Promoure el Cohabitatge i referents adults grans:

· Tenir present que l’adult ha de tenir l’equilibri personal adequat,

ser autònom i comptar amb el suport i acompanyament professional. Que el jove ha de tenir una bona actitud, no patir trastorns ni
ser consumidor, i per suposat, no tenir un comportament violent.
La temporalitat del cohabitatge hauria de ser limitada, com a trànsit vers la independència del jove.

Implicar-se en la inserció laboral dels i les joves:

· Promoure la metodologia de treball amb suport a les empreses
que contractin joves. Una persona externa (educador/a o espe-

cialista d’inserció) fa el seguiment del jove contractat, donant més
garanties de bon compliment i generant confiança en l’empresa
contractant.
Prendre consciència de la capacitat de joves extutelats/des:

· Tenir present que el jovent extutelat es caracteritza per la seva
alta resiliència. Són persones que han superat dificultats importants, que han hagut d’espavilar-se i que s’adapten a circumstàncies molt dures.

extutelats/des: sense xarxa de suport, amb dificultats educatives
i personals, i amb dificultats objectives per accedir al mercat laboral.
Evidenciar els costos de la no atenció a aquest jovent: el cost
personal per els propis afectats, el cost del no aprofitament de
les seves capacitats productives, el cost social de la conflictivitat
que pot derivar-se de la marginació i el cost de l’atenció social
posterior, en cas que no siguin autònoms.

Promoure el voluntariat i la mentoria social:

· Generar vincles positius, models de vida i de valors humans, i
·
·

fer-ho des d’una relació no jeràrquica ni institucional com pot ser
la dels professionals de les entitats o l’administració.
Crear xarxa social a partir de la xarxa de la persona mentora
perquè és de gran valor, ja que la xarxa social i el lleure són espais d’integració molt efectius.
Fomentar una ciutadania activa a través del voluntariat, aportant-li
satisfacció, participació social i aprenentatge.

Oferir un tractament informatiu rigorós, amb respecte a la privacitat i a l’estigma, per part de mitjans de comunicació:

· Cuidar el rigor informatiu, el respecte a la privacitat de les perso-

nes i prendre consciència de la seva responsabilitat en l’estigmatització de determinats col·lectius.
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RELATIVES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RELATIVES A ENTITATS

· Creació d’espais per repensar programes i treballar amb visió estratègica.
· Compartir enfocaments i formes de fer entre equips professionals multidisciplinars.
· Derivació de joves entre entitats.
· Fer incidència en polítiques públiques.
· Promoure iniciatives d’innovació en els projectes.

Promoure les supervisions i el suport als
equips professionals:

· Fomentar el treball en equip.
· Promoure l’evolució del perfil professional del personal educatiu.
· Articular el traspàs de coneixement entre professionals.

Millorar l’atenció del
jovent extutelat amb
problemes associats a
la salut mental:

· Tenir present l’existència de casos no diagnosticats.
· Prendre la iniciativa de coordinació amb serveis de Salut Mental i Discapacitat.
· Promoure l’aliança amb altres entitats del tercer sector i institucions

Promoure experiències
de “referents entre
iguals”:

· Afavorir que el jovent extutelat que ha assolit un determinat grau d’autonomia
pugui ser un bon referent per a joves que es troben en el procés.
· Donar suport a les experiències associatives nascudes en el marc del propi

Realitzar programes a
mig-llarg termini. Creació
d’un pla estratègic:

· Plantejar polítiques amb perspectiva de mig i llarg recorregut, mantenint criteris
i projectes en el temps.
· Realització d’un pla estratègic interdepartamental entorn el jovent extutelat,
amb la corresponent inversió associada i temporalitzada.
· Revisar i actualitzar la cartera de serveis socials, els criteris i programes

que tinguin expertesa en aquests àmbits.

col·lectiu. Recentment s’ha creat la Unió de Joves Extutelats de Catalunya
(UJEC) a l’abril de 2018.

·
Harmonitzar criteris entre
departaments i
administracions:
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que es recullen en relació al jovent extutelat/da alhora que els perfils professionals
que es necessiten per dur-los a terme per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals.
Elaborar un pla de benestar per a les famílies i el conjunt de la població que
permeti actuar preventivament.

· Harmonitzar els criteris entre departaments i entre àrees de departaments,
per evitar descoordinació o mesures antisinèrgiques.
· Millorar la coordinació entre administracions locals i autonòmiques en
el desplegament de recursos i programes en el territori.

· Reconèixer plenament la funció de les entitats socials com a expertes en

treball amb joves extutelats/des, establint espais de col·laboració efectius
i convenis pluriennals.

Ciutadania
general

Sector privat
empresarial

Principals agents
involucrats

Aprofundir entorn la
col·laboració entre
entitats:

Promoure la coordinació
plena entre administracions i tercer sector:
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Accions concretes

Administracions

Conclusions,
recomanacions
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Entitats

5.3. Quadre resum de les principals conclusions, recomanacions i propostes

RELATIVES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Ciutadania
general

Sector privat
empresarial

Administracions

Principals agents
involucrats

· Aplicar mesures que permetin la formació i treball en pràctiques malgrat la
Resoldre les restriccions
legislatives per accedir al
mercat de treball:

Agilitzar i simplificar els
tràmits per permís de
residència i treball en el
cas del jovent extutelat:
Avaluar l’impacte de les
polítiques per l’emancipació i el cost de no
aplicar-ne:

Garantir el funcionament
dels programes de suport
existents que es financen
amb fons públics:
Disposar d’una oferta
formativa adaptada a
aquest jovent:
Desplegar el Reglament
de la Renda Garantida
de Ciutadania (RGC)
alhora que dur a terme
la modificació legislativa
quant a la prestació de
jove extutelat/da:
RELATIVES AL SECTOR PRIVAT

Accions concretes

Entitats

Conclusions,
recomanacions
i propostes

Facilitar la contractació
de persones joves extutelades d’origen estranger
a les empreses modificant la legislació:

·
·

situació d’absència de permisos de treball. (prendre com a possible referència
l’exemple de Suïssa, amb permís temporal de treball per a les pràctiques, tot i les
restriccions per tramitar).
Considerar factors per facilitar el permís de treball: antecedents, formació,
historial laboral, etc.
Intercedir davant els òrgans pertinents, per aconseguir que el conjunt del
jovent tutelat per la Generalitat pugui regularitzar la seva situació administrativa
comptant amb un permís de residència i treball un cop assolida la majoria d’edat.

· Habilitar mesures per una tramitació ràpida de permís de residència i treball
per a persones que ja han estat tutelades.

· Estudiar l’impacte efectiu de les polítiques públiques sobre la inclusió i
·

autonomia de les persones extutelades, per modificar les polítiques en base
a evidències contrastades.
Avaluar els cost social, personal i econòmic, de la no aplicació de les polítiques
i de la interrupció dels suports a persones de 21 anys.

· Garantir la continuïtat dels programes amb assignació de la
convocatòria d’IRPF.
· Prioritzar el model de concertació a l’hora de finançar aquests programes.
· Disposar d’oferta formativa que contempli aspectes com idioma,

competències bàsiques, nivell educatiu mínim, coneixement cultural...

· Incorporar l’excepcionalitat per al jovent extutelat a partir dels 18 anys.
· Eliminar la restricció de percepció de la prestació econòmica per jovent extutelat

allargant-la a 3 anys de durada a tots els i les joves que han estat sota la tutela
de l’Administració amb independència del grau de temporalitat d’aquesta mesura
protectora.

· Evitar que perdin el permís de treball a l’assolir la majoria d’edat fent-los contractes
de la durada necessària pel seu manteniment.
· Incidir conjuntament amb el tercer sector en la flexibilització delsrequisits d’obtenció
·
·

d’un permís de treball mitjançant la presentació d’un contracte laboral. Fins ara s’exigeix 1 any de durada a jornada complerta i el detall de l’import a percebre.
Facilitar a les empreses el canvi de contracte i el cost d’aquest tràmit
(actualment 250€).
Facilitar la contractació d’aquests joves als autònoms.
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RELATIVES AL SECTOR PRIVAT

Promoure formats de
pràctiques no laborals de
caràcter breu:

Implicar-se en la inserció
laboral dels i les joves:

Prendre consciència
de la capacitat de joves
extutelats/des:

RELATIVES A LA CIUTADANIA

Oferir un tractament
informatiu rigorós, amb
respecte a la privacitat i
a l’estigma, per part de
mitjans de comunicació:

Promoure la conscienciació sobre el potencial
humà i la necessitat
del suport pel conjunt
d’agents:

Promoure el Cohabitatge
i referents adults grans:

Promoure el voluntariat i
la mentoria social:
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· Facilitar el contacte directe amb el món laboral perquè és una experiència
positiva facilitant els processos d’incorporació al mercat laboral.

· Promoure la metodologia de treball amb suport a les empreses que contractin joves.
Una persona externa (educador/a o especialista inserció) fa el seguiment del jove
contrac-tat, donant més garanties de bon compliment i generant confiança en l’empresa contractant.

· Tenir present que el jovent extutelat es caracteritza per la seva alta resiliència.

Són persones que han superat dificultats importants, que han hagut d’espavilar-se
i que s’adapten a circumstàncies molt dures.

· Cuidar el rigor informatiu, el respecte a la privacitat de les persones i prendre

consciència de la seva responsabilitat en l’estigmatització de determinats col·lectius.

· Promoure el coneixement sobre les dificultats dels i les joves extutelats: sense
·

xarxa de suport, amb dificultats educatives i personals, i amb dificultats objectives
per accedir al mercat laboral.
Evidenciar els costos de la no atenció a aquest jovent: el cost personal per els
propis afectats, el cost del no aprofitament de les seves capacitats productives, el
cost social de la conflictivitat que pot derivar-se de la marginació, i el cost de l’atenció social posterior, en cas que no siguin autònoms.

· Tenir present que l’adult ha de tenir l’equilibri personal adequat, ser autònom i

comptar amb el suport i acompanyament professional. Que el jove ha de tenir una
bona actitud, no patir trastorns ni ser consumidor, i per suposat, no tenir un comportament violent. La temporalitat del cohabitatge hauria de ser limitada, com a trànsit
vers la independència del jove.

· Generar vincles positius, models de vida i de valors humans, i fer- ho des d’una
·
·

relació no jeràrquica ni institucional com pot ser la dels professionals de les entitats
o l’administració.
Crear xarxa social a partir de la xarxa de la persona mentora perquè és de gran valor,
ja que la xarxa social i el lleure són espais de integració molt efectius.
Fomentar una ciutadania activa a través del voluntariat, aportant- li satisfacció,
participació social i aprenentatge.

Ciutadania
general

Sector privat
empresarial

Principals agents
involucrats

Administracions

Accions concretes

Entitats

Conclusions,
recomanacions
i propostes

