1. INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA DE LA JORNADA
La Jornada El suport dels recursos de transició a la vida adulta dels joves extutelats, què hem de
fer per tenir més impacte? organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits (FEPA) va tenir lloc el dia 20 de setembre del
2016. En aquesta sessió es va reflexionar i es va treballar al voltant dels recursos de suport a la
transició dels joves extutelats des de diverses perspectives, tant pràctiques com acadèmiques.
Es van compartir amb les persones assistents reflexions al voltant de les habilitats dels equips
professionals, els perfils i necessitats dels i les joves, les dificultats en la intervenció, etc., i alhora,
es van abordar tots aquells factors que influencien i afecten en la transició dels joves extutelats
cap al món adult.
La jornada va comptar amb la presència del Dr. Courtney i del Dr. Wulczyn, ambdós de la
Universitat de Chicago, que van realitzar dues ponències relacionades amb les polítiques
d’emancipació dels joves. El Dr. Courtney va parlar al voltant de l’impacte d’aquestes polítiques
en els joves a partir dels seus estudis Midwest study i CalYOUTH de seguiment dels joves que
han passat pel sistema de protecció. Els seus estudis van demostrar com els suports a la transició
18-21 tenen un impacte molt favorable en la inserció sociolaboral i el benestar dels joves, i van
propiciar que l'extensió de la protecció fins els 21 anys fos adoptada per molts dels estats. Per
la seva part, el Dr. Wulczyn va centrar la seva ponència en el finançament de les polítiques
d’emancipació.
La sessió va servir també per fer la presentació del nou recurs www.guiaemancipacio.org
desenvolupat des de FEPA i que aglutina recursos i informació al voltant dels diferents àmbits
vitals que intervenen en els processos d’emancipació dels i les joves: habitatge, formació,
inserció laboral, oci, salut, etc.
Per altra banda, durant la jornada es van organitzar sis grups de treball i reflexió sobre diferents
temàtiques que es presenten a continuació:







Seguiment dels i les joves quan surten dels recursos.
Perfils dels i les joves.
Preparació per l’autonomia.
Professionals de la intervenció.
Participació dels i les joves.
Treball en xarxa.

Cada grup de treball, format per diferents participants, va abordar una temàtica diferent. El
treball als sis grups es va organitzar de manera semblant. Primerament, es va plantejar el tema
a discutir a partir d’unes qüestions que incitaven a la reflexió amb l’objectiu de facilitar i agilitzar
el procés. El plantejament de les qüestions va permetre l’intercanvi de primeres opinions i punts
de vista sobre la temàtica a tractar en cada grup. Per altra banda, per apropar als participants la
temàtica i les possibles solucions o eines per intervenir en la transició, es van posar alguns
exemples sobre projectes, i alhora, es va contextualitzar la situació actual.
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La dinàmica descrita va permetre a cada grup consensuar les principals conclusions i propostes
de millora. A partir del treball que es va realitzar a cada grup, s’ha redactat aquest document de
síntesi que engloba el conjunt de les seves aportacions.
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2. APORTACIONS I REFLEXIONS DELS GRUPS DE TREBALL
2.1. Grup de treball 1: Seguiment dels i les joves un cop surten dels recursos. Qui ho ha de fer?
Com? I per què?
Aquest grup de treball tractava la temàtica del seguiment dels joves un cop surten dels recursos.
Per fomentar al debat es van plantejar les qüestions: Qui ho ha de fer? Com? I per què?
Un cop tractat i consensuat el tema es va arribar a un seguit de propostes o solucions, entre les
quals destaquen les següents:
a) Es proposa la idea de crear comissions de transició formades per educadors i educadores
de CRAEs i pisos assistits amb l’objectiu de desenvolupar diferents estratègies i accions
per acompanyar i orientar als joves en aquest procés.
b) Es planteja el fet de realitzar trobades entre joves que es troben finalitzant el seu pas
pel CRAE i joves que, o bé es troben vivint en pisos assistits o ja han finalitzat el seu pas
pel recurs, amb l’objectiu de poder transmetre les seves experiències, inquietuds o
preguntes. És una estratègia que es duu a terme actualment en una entitat, i es valora
de manera molt positiva.
c) Es planteja la necessitat de crear més sinèrgies en el procés de transició dels joves a
través de tutories i/o acompanyaments amb el referent del jove del recurs actual, i el
futur referent amb la finalitat de cuidar el vincle emocional amb els joves.
d) Es considera necessari la modificació del funcionament de pagues per a joves extutelats
amb l’objectiu que aquests últims puguin accedir a l’habitatge tot just assolir la majoria
d’edat. La problemàtica actual radica en el temps que triga a resoldre’s la sol·licitud,
produint així un buit de sustentació econòmica en aquells casos de joves que als 18 volen
continuar de forma autònoma, o bé en pisos on han de fer una aportació econòmica.
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2.2. Grup de treball 2: Els perfils dels i les joves: calen requisits per accedir als recursos o calen
més recursos que s’ajustin a les necessitats dels joves? Quins?
Aquest grup es va iniciar amb la pregunta: calen requisits dels joves per accedir als recursos o
calen més recursos que s’ajustin a les necessitats dels joves? Quins?
En aquest equip de treball es va abordar amb més detall la primera qüestió, que va generar
diversitat d’opinions. Entre els participants, hi havia dues posicions diferenciades; un primer
grup que es decantava per la manca de recursos, i un segon que argumentava que sí que
existeixen recursos suficients però que els joves no hi podien accedir o bé per les seves
característiques, o bé per una exigència excessiva per part del recurs o servei. Les principals
conclusions a les quals van arribar són les següents:
a) Caldria modificar els requisits d’accés als recursos perquè els joves hi puguin accedir
amb més facilitat.
b) Seria interessant reflexionar al voltant del criteri de l’edat que estableixen els recursos
per al seu accés, en tant que el procés maduratiu de cada jove és diferent, i per tant,
l’edat biològica no és un bon indicador del nivell de preparació dels joves per als
recursos.
c) Es considera necessari incrementar els recursos educatius i de salut mental.
d) Cal millorar el treball en xarxa entre els diferents professionals que treballen amb un
mateix jove amb l’objectiu de poder establir objectius comuns entre els diferents
recursos.
2.3. Grup de treball 3: Preparació per l’autonomia: què caldria fer que no estem fent? Què
podríem millorar?
Les qüestions per reflexionar i debatre van ser les següents: Què hauríem de fer que no s’estigui
fent? Què podríem millorar? A partir d’aquestes preguntes es va iniciar una reflexió de com
potenciar i millorar l’autonomia, de la que se n’extreuen les següents conclusions:
a) L’autonomia no només està relacionada amb l’àmbit laboral, sinó que es tracta d’un
concepte transversal que està vinculat a molts altres àmbits i aspectes de la vida del
jove, com per exemple, al món del lleure i de l’oci, a les relacions afectives, a l’estabilitat
emocional, a l’autoconeixement i al sentit crític.
b) Hi ha diversos aspectes que condicionen la promoció de l’autonomia dels joves. Un
d’aquests aspectes és el sistema de prestacions lligat al caràcter assistencialista del
sistema. L’aspecte legal és un altre condicionant; hi ha joves que queden exclosos de
certs itineraris formatius per la seva situació legal.
c) Per fomentar l’autonomia dels joves, els professionals han de millorar les expectatives
que dipositen sobre ells, i alhora ser més respectuosos amb el seu ritme i procés
d’adaptació. També cal vigilar amb l’excessiva protecció que a vegades s’exerceix, ja que
aquest aspecte dificulta el desenvolupament de l’autonomia dels joves. Cal orientar i
acompanyar.
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Es plantegen un seguit d’accions per millorar l’autonomia dels joves: generar un equilibri
entre protecció i autonomia, promoure una mirada més àmplia des de DGAIA i revisar
els circuits formatius existents, acompanyar i orientar als joves en la presa de decisions
de manera personalitzada, creure en el jove, saber gestionar bé les nostres expectatives
i emocions com a professionals i donar més eines perquè ells es desenvolupin, i
fomentar l’autoconeixement del jove, la presa de decisions, l’estabilitat emocional, i la
participació.

2.4. Professionals de la intervenció: quines necessitats de formació tenen? Són adequats als
perfils actuals?
En aquest grup de treball es va tractar la temàtica de les necessitats dels diferents perfils
professionals. Es va començar el debat amb les preguntes següents: quines necessitats de
formació tenen? Són adequats als perfils actuals? Després de posar en comú les idees dels
participants i debatre sobre el tema, es van extreure les següents conclusions:
a. Els professionals que treballen amb els i les joves necessiten un major grau
d’especialització en diferents temes com educació emocional, establiment de límits,
autonomia, salut mental, sexualitat i afectivitat, interculturalitat i processos de dol.
b. No totes les persones disposen de les capacitats necessàries per treballar en l’àmbit
social. Alhora, es detecta una manca de formació pràctica dels professionals acabats
de graduar. Consegüentment, es proposa incrementar el pes de les pràctiques en la
formació inicial dels educadors socials.
c. Els educadors socials disposen de poques eines i competències professionals per
treballar amb els nous perfils de joves i famílies amb els que es troben l’actualitat.
En aquest sentit, es considera important introduir a la formació inicial dels
educadors i educadores un major grau d’especialització en els nous perfils i
col·lectius per poder afrontar els reptes actuals.
d. Es considera que existeix, de vegades, un cert maltractament institucional cap als
professionals, els usuaris i les seves famílies. Es proposa disposar d’un major grau
de supervisió de professionals externs per evitar aquesta situació.
e. Es considera necessari incorporar nous perfils professionals –psicòlegs i
psicopedagogs, entre d’altres- als equips multidisciplinaris tenint en compte les
característiques actuals dels usuaris de Serveis Socials.

2.5. Participació dels i les joves: com ens organitzem? Com s’incorporen? Com s’impulsa?
Les qüestions inicials com ens organitzem? Com s’incorporen? Com s’impulsa? van suggerir una
pluja d’idees sobre la importància de la participació i com fomentar-la entre els joves. Es van
exposar alguns projectes que fomenten la participació a tall d’exemple i per donar algunes idees.
Finalment, després del debat es va arribar a cinc grans conclusions:
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a) La participació és un element clau per l’apoderament. Cal inserir la participació als
centres com un fet quotidià i de manera transversal i, alhora, motivar als joves perquè
participin en les diferents activitats que es proposen amb aquest objectiu.
b) La participació s’ha de concebre com un dret dels infants i dels i les joves, i alhora com
una oportunitat per definir el projecte de vida propi. Els menor i majors són els
protagonistes del seu projecte i tenen capacitat de canvi.
c) Cal fomentar escenaris positius que afavoreixin la participació, com per exemple
assemblees, espais de representació dels infants i joves, etc. Tanmateix, també es
destaca la importància d’acompanyar als infants i joves en les experiències negatives
per poder oferir oportunitats d’aprenentatge.
L’Administració esdevé un condicionant per la participació dels joves. Els processos
acostumen a ser massa rígids, fet que, de vegades pot dificultar la participació dels i les
joves en el seu projecte de vida.
2.6. Treball en xarxa: estem fent una bona coordinació dels recursos del territori? Quins reptes
tenim?
En aquest grup de treball es va debatre sobre el treball en xarxa, la seva importància i tot el que
pot aportar i enriquir la comunicació i el treball conjunt entre entitats. Aquesta sessió es va
dividir en dues parts, tractant i abordant les dues qüestions reflexives: Estem fent una bona
coordinació dels recursos del territori? Quins reptes tenim? Les conclusions a les quals es va
arribar són les següents:
a) Hi ha factors que dificulten el treball en xarxa. Alguns exemples són la manca
d’informació dels recursos, la manca d’implicació d’alguns professionals, la manca de
competències i les responsabilitats que requereix el fet de treballar en xarxa.
b) Treballar en xarxa va més enllà de realitzar tres reunions anuals i requereix d’una
coordinació i comunicació contínua entre diferents professionals.
c) Per millorar i potenciar el treball en xarxa es proposa que les federacions esdevinguin
l’enllaç entre recursos i serveis, i alhora crear una guia on-line de les entitats que hi ha
al territori amb l’objectiu que els diferents recursos i serveis puguin conèixer tot el que
s’ofereix per als joves.
d) El treball en xarxa permetria millorar el treball diari de professionals i, alhora,
optimitzar els recursos existents. També possibilitaria millorar el suport emocional dels
joves en el procés de transició i l’orientació i inserció laboral.
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