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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits ‐ FEPA és una organització de
segon nivell que aglutina entitats que treballen amb projectes que donen resposta a
les necessitats dels joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social del nostre país.

Missió
La missió de FEPA és 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.

Visió
• FEPA és l'entitat de referència i el 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.
• FEPA consolida la seva presència estatal i té presència activa en totes les
Comunitats Autònomes.
• 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.
• FEPA forma part de xarxes internacionals, especialment en l'àmbit de la Unió
Europea.
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Valors
Assumim 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 i
la sostenibilitat, així com l'eficiència en la gestió dels recursos. Prioritzem com
específics:
•

Confiança mútua: la confiança entre les entitats federades i del sector és un eix
fonamental per avançar en la missió que compartim.

•

Compromís amb els joves i les joves i d’ells mateixos en el seu propi
desenvolupament: entenem el compromís amb els i les joves com a motor clau
del treball de la federació i plantegem com a indispensable la col∙laboració
entre les entitats i amb altres actors que ho comparteixin. Valorem aquest
compromís amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix de la
intervenció.

• Participació: la participació de les entitats i els joves dóna sentit i força al
treball de la federació. Fem nostres les demandes dels joves, de les entitats
defensant‐les i fent‐les visibles. Desitgem mostrar‐nos presents en els diferents
espais de debat, coordinació i assessorament influint activament en la seva
millora.
•

Aprenentatge i treball en xarxa: creiem en el valor del 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: valorem la diversitat com un actiu tant de les entitats
federades com dels joves que s'atenen des de cadascuna d'elles.

Delegacions territorials de FEPA
El 19 de novembre de 2012 va arribar la resolució del Ministerio del Interior per la qual
s’aprovava l’obertura de delegacions de FEPA al territori. Durant el 2013 s’ha treballat
per començar a articular el treball com a delegacions territorials i des de les
delegacions s’han iniciat alguns espais de trobada territorials per treballar temes
d’interès comú. Actualment es disposa de 5 delegacions situades a:
•

Delegació de Catalunya (Via Laietana 54, 1r. ‐ Barcelona)

•

Delegació de Castella la Manxa (C/ Córdoba 10, 1ºB ‐ Guadalajara)

•

Delegació de Balears (Avda. Joan Miró 101 ‐ Palma de Mallorca)

•

Delegació de Galícia (Rúa de Muiña 24 ‐ Santiago de Compostela)

• Delegació d'Aragó (C/ San Pablo 84, local ‐ Saragossa)
FEPA memòria 2013

Pàgina

6

Relació d’entitats federades:
Actualment FEPA té federades 49 entitats, de les quals 33 actuen a Catalunya i la resta
estan repartides per tot l’Estat Espanyol, donant resposta a les necessitats de joves
dels 16 fins als 25 anys.
Seu Social a Catalunya
Actua S.C.C.L

Aldees Infantils S.O.S Catalunya

Associació per l’estudi i promoció del
benestar social (PROBENS)

Associació assistencial Llar Trobada

Associació aula de natura Cortariu
CADÍ

Associació Casa Don Bosco

Associació Cedre

Associació de recerca cultural i
socioeducativa ARCS

Associació educativa de pisos
assistits ESPAVILA’ T

FEPA memòria 2013
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Associació IN VIA

Associació Punt de Referència

Compañía hijas de la caridad. Pis
Assistit Güell

Comunitat servents de Sant Josep
Llar Butinya

Escola Pia Catalunya

Fundació Ciutat i Valors

Fundació privada EVEHO

Fundació Maria Raventós

Fundació Mercè Fontanilles

Fundació Obra social comunitària ‐
OSCOBE
Fundació privada Servei Solidari per
la inclusió social

FEPA memòria 2013
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Fundació Projecte i Vida

Fundació privada RESILIS

Fundació institut de reinserció social
‐ IRES

Fundació Nazareth

Fundació Persona i Valors

Fundació pel Suport Social Solidari

GEDI, Gestió i disseny, SCCL

Germans Maristes Llar Champagnat

Grup d’Esplai Blanquerna

Iniciatives i Projectes Sòcio‐laborals

Iniciatives Solidàries

FEPA memòria 2013
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Llar Enric d’Ossó

SUARA cooperativa
Seu Social a Andalusia
Asociación Granadina por la
formación profesional, integral y
social de la persona

Asociación Paz y Bien
Seu social a Aragó
Fundación Federico Ozanam
Seu Social a

Castella‐la Mancha

ACCEM

Asociación para el desarrollo integral
de menores (ADIME)
Asociación Vasija. Integración social
de los menores de protección

Seu Social a

Illes Balears

Fundació Natzaret

Fundación de Solidaridad Amaranta

FEPA memòria 2013
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Grup Educadors de Carrer i Treball
amb menors (GREC)
Seu Social a

Galícia

Instituto Galego de Xestión para o
Tercer Sector
Seu Social a la Comunitat de Madrid
Aldeas Infantiles SOS España

Opción3. Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social
Seu social a Navarra
Fundación Xilema
Seu social al

País Basc

Asociación Etorbide

Asociación Goiztiri Elkartea
Seu social a València
Asociación Famílias Alternativas
alternativas de Transición
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Incorporació de noves entitats
Durant l’any 2013 s’han incorporat 6 organitzacions:
Entitat

Territori

Asociación Granadina por la Formación Profesional, Integral y
Social de la Persona, Granada

Andalusia

Associació Cedre, Barcelona

Catalunya

Fundació pel Suport Social Solidari, Tarragona

Catalunya

Grup Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), Palma
de Mallorca

Balears

Fundación Xilema

Navarra

Asociación Famílias Alternativas de Transición, València

Comunitat Valenciana

Òrgans de govern
El màxim òrgan de govern dins de la Federació és l’Assemblea, que delega la
consecució d’acords a la Junta Directiva. La junta actual va ser escollida en l’Assemblea
del 23 de Març del 2012. Operativament, la gestió i la coordinació de projectes i
serveis es desenvolupa per part de l’equip de gestió. Des de l’any 2008, la Comissió
Executiva, vetlla pel bon funcionament del dia a dia de la Federació.
La Comissió Executiva s’ha reunit un total de 9 ocasions amb la finalitat de dotar
d’operativitat. Hi ha hagut 4 reunions de Junta Directiva.
Reunions de Comissió Executiva FEPA 2013
15 de febrer

18 de juliol

7 de març

12 de setembre

11 d’abril

5 de novembre

16 de maig

2 de desembre

12 de juny
Reunions de Junta Directiva FEPA 2013
16 de gener

Barcelona

22 de març

Barcelona

10 de maig

Saragossa

30 de setembre

Santiago de Compostela

En les dues darreres juntes directives a Saragossa i Santiago de Compostela, també es
va aprofitar per mantenir reunions amb les administracions públiques i amb diferents
organitzacions del territori que treballen l’emancipació dels joves. L’Assemblea
general es va celebrar el dia 22 de març.
FEPA memòria 2013
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ASSEMBLEA GENERAL
(Entitats federades)

JUNTA DIRECTIVA
Pepa Arqué – Fundació Mercè Fontanilles
Ricardo Centellas – Fundació Ozanam
Joan Prat – Fundació Servei Solidari
Montse Ros – Associació Probens
Raúl Rodríguez – Associació Vasija
Guillem Cladera – Fundació Natzaret
Carlos Roson – IGAXES3
Marta Bàrbara – Punt de Referència
Anna Suñer – Fundació Resilis

PRESIDENTA
VICEPRESIDENT
TRESORER
SECRETÀRIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
COMISSIÓ EXECUTIVA

Pepa Arqué – Presidenta
Ricardo Centellas ‐ Vicepresident
Joan Prat ‐ Tresorer
Montse Ros – Secretària
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FETS DESTACATS 2013
L’any 2013 ha comptat amb diversos moments significatius com a entitat i és per això
volem fer‐ne esment d’alguns que influeixen sobretot en el funcionament intern i
d’altres que tenen especial rellevància en l’avenç de FEPA com a interlocutor rellevant
en el treball amb el col∙lectiu de joves tutelats i extutelats i/o en risc d’exclusió en
processos d’emancipació.
Al mes de març es va aprovar el Pla Estratègic 2013‐15 que marca les línies
prioritàries d’actuació de la Federació pels propers anys. La representativitat i
territorialitat, el coneixement, la creació de discurs i posicionament alhora que el
reforç de sentit de pertinença, el treball per la cohesió interna i l’estructura de la
Federació constitueixen el full de ruta pels propers anys.
Ha estat possible aplegar i reunir simultàniament deu administracions públiques de
diferents territoris per contrastar i compartir la situació, les inquietuds i demandes al
voltant de les polítiques sobre el col∙lectiu de joves tutelats i extutelats en procés
d’emancipació. Es feia en el marc de les Jornades de FEPA celebrades a Saragossa amb
l’assistència de més de 150 persones. La creació d’aquest espai és expressió del
convenciment que FEPA té de la necessària implicació i complicitat dels diferents
agents socials a l’hora d’avançar en els reptes que té el col∙lectiu.
S’ha fet tangible l’aposta per la generació de coneixement de FEPA a través de la
finalització de dues recerques i de la generació de convenis amb dues universitats.
Una de les recerques està concebuda com a instrument per tothom que treballa en
l’àmbit d’emancipació de joves tutelats i extutelats ja que ofereix un primer mapa de
serveis d’emancipació dels diferents territoris. L’altra, un estudi replicable a altres
territoris que analitza l’evolució en l’atenció a aquest col∙lectiu de joves durant prop de
20 anys a Catalunya.
El reforç de la presència institucional a les plataformes i xarxes en què FEPA hi
participa ha ofert nous espais d’intercanvi i ha permès alhora donar visibilitat al
col∙lectiu de joves extutelats.
Finalment, volem destacar i donar la benvinguda a les sis noves entitats que s’han
incorporat, dues d’elles, de noves Comunitats Autònomes, Navarra i la Comunitat
Valenciana. A finals de 2013 la Federació està present a 10 Comunitats Autònomes.
En l’àmbit organitzatiu a mitjans d’any s’ha donat un canvi en la Direcció Executiva de
l’entitat.
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ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Al 2013 s’ha continuat amb el reforç de la interlocució amb les administracions públiques als
diferents territoris en què FEPA té presència i s’han començat a establir ponts de diàleg a
territoris on fins ara no es tenien entitats federades.
Estem convençuts que és des del treball conjunt d’entitats, administracions i altres actors
clau que aconseguirem superar els reptes que l’entorn ens planteja. Destaquem l’espai de
reunió conjunta entre les administracions dels diferents territoris celebrada al mes de maig
que va servir per establir vincles nous amb administracions públiques i, com a fet molt
significatiu en l’àmbit català, el procés d’elaboració i signatura del Pacte per a la Infància a
Catalunya en què hem participat.
S’ha impulsat durant 2013 la presència en els grups de treball de les entitats de Tercer Nivell
en què FEPA hi participa. És des d’aquestes plataformes i xarxes de treball que defensem i
promocionem els drets els joves tutelats i extutelats i a les entitats que els acompanyen en els
seus processos d’emancipació. L’articulació de la nostra incidència política s’ha donat
principalment des d’aquest canal.

Interlocució i representació davant administracions públiques
Es detallen a continuació els diferents espais i trobades mantingudes a diferents nivells
amb les administracions públiques i en diferents formats: des de trobades bilaterals
fins a trobades entre diverses entitats del territori i les pròpies administracions.
Trobada / Reunió
Compareixença a la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya.
Participació de Sr. Joan Prat, directiu de FEPA, per valorar com a FEPA
el Pacte per a la Infància.

Data
30 d’abril

Reunió amb Direccions Generals d’Atenció a Infància i Adolescència de
nou Comunitats Autònomes. Trobada conjunta com a Junta Directiva
en el marc de les V Jornades de FEPA a Saragossa.

10 de maig

Participació a la Cimera amb el President de la Generalitat de
Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas a Barcelona. Trobada conjunta de les
32 entitats de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social a Catalunya.

2 de juliol

Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la
Generalitat de Catalunya, Sra. M. Mercè Santmartí a Barcelona, per
treballar conjuntament inquietuds expressades des de la Delegació
Territorial de Catalunya i fer seguiment de projectes específics.

FEPA memòria 2013
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Directora Xeral de Emprego e Formación, Sra. Maria Amparo González
Méndez a Santiago de Compostela, per presentar el treball del conjunt
de FEPA com a Junta Directiva.

30 de setembre

Directora General Familia, Menores y Promoción Social del Gobierno
de Castilla‐La Mancha, Sra. Silvia Valmaña a Toledo, per treballar
sobre qüestions específiques que afecten a la Delegació Territorial.

24 d’octubre

Jefe de Servicio de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y
León, Sr. Carlos Javier Seco a Valladolid, per presentar‐li la Federació i
les accions de difusió entre les entitats del territori i donar‐li a conèixer
el mapa de serveis d’emancipació.

12 de novembre

Responsable Àrea de Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(IMAS) del Consell de Mallorca, Sra. Teresa Martorell a Palma de
Mallorca, per compartir com a Delegació Territorial de Balears la
celebració al maig de 2014 de les Jornades d’Intercanvi de Professionals
de FEPA a Mallorca.

12 de desembre

Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sra. M. Salomé Adroher a
Madrid, per justificar els projectes finançats a través del IRPF, presentar
el mapa de serveis d’emancipació i altres projectes.

13 de desembre

Responsable de l’Àrea de Menors i Família del Govern Balear, Sra.
Apol∙lonia Socias, per compartir com a Delegació Territorial de Balears
la celebració al maig de 2014 de les Jornades d’Intercanvi de
Professionals de FEPA a Mallorca.

18 de desembre

Reunions mensuals amb el Responsable de l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET), Sr. Jordi Bach, per fer seguiment del
conveni, de la recerca desenvolupada en col∙laboració i per plantejar
nous projectes.

Mensuals

Presència institucional i espais formatius
La participació es dóna tant a jornades, congressos i actes de caire més institucional.
Són espais que, en molts casos, han permès visibilitzar la realitat del col∙lectiu i del
sector. Constitueixen també espais formatius que poden tenir efecte multiplicador en
revertir sobre les entitats federades.
Activitat

Data

Jornada Aprenentatge Servei: compromís i inclusió social. ECAS,
Fundació Jaume Bofill i el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei.
Espai formatiu amb experiències ApS com a eina de treball amb joves.

10 de juny

Jornada Finan’3: Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector
Social. Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

12 de juny

FEPA memòria 2013
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Presentació d’una nova iniciativa en l’àmbit financer.
1a. Jornada Mentoria per la Inclusió: Cosa de dos cosa de tots.
Coordinadora Mentoria per a la Inclusió. Espai de presentació de
resultats preliminars de l’estudi realitzat i d’experiències d’entitats.

20 de juny

Jornada Internacional Els joves NINI: com evitar una generació
perduda? Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. Auditori
Caixa Fòrum, Barcelona.

27 de juny

Signatura del Pacte per a la Infància a Catalunya. Entitat signant del
mateix conjuntament amb un ampli ventall d’entitats i agents socials.
Constitueix un instrument que ha de permetre avançar en matèria de
drets i oportunitats per a la infància i adolescència i el seu benestar.

19 de juliol

Acte de Signatura de la cinquena edició del Programa de Suport
Econòmic de la Fundació la Caixa per a Joves Extutelats. Va comptar
amb la presència de la H. Sra. Consellera Neus Munté i el Director
General de l’Obra Social la Caixa, Sr. Jaume Lanaspa. Es va reconèixer la
tasca dels 17 joves que han participat de l’edició 2012‐2013.

2 d’octubre

Presentació de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya. Estudi
d’abast panoràmic sobre les entitats amb tres edicions prèvies (2003,
2009, 2011). Hi van participar 14 entitats de FEPA responent l’enquesta.
Ana Villa, Directora Executiva de FEPA, forma part del Comitè Executiu
de les darreres tres edicions.

2 d’octubre

Dia Internacional contra la Pobresa. Participació a l’acte institucional
organitzat des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya. Va comptar amb el diàleg La lluita contra la pobresa local i
global avui.

17 d’octubre

17è Fòrum FEDAIA: Els reptes actuals en l’atenció a la infància:
educació, prevenció i protecció. Participació de diverses entitats
federades a FEPA i també per part de l’equip tècnic en un espai de
reflexió sobre el futur de la infància i adolescència.

17‐18 d’octubre

Jornadas El Aragón que queremos. Organitzat per la Red Aragonesa de
Entidades Sociales para la inclusión en el marc de l’Estratègia Europea
2020 per la inclusió social per elaborar propostes comuns a la societat i
les institucions públiques. Participació per part de la Delegació
Territorial d’Aragó.

15‐17 d’octubre

Commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants. Participació a
l’acte organitzat des del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

20 de novembre

Taller Formativo para la acción 2013: Participación infantil y
adolescente en los recursos residenciales en el ámbito de protección.
Organitzat des del Govern d’Aragó per a les entitats que gestionen
serveis per a menors de 18 anys.

21‐22 de novembre

IV Congrés del Tercer Sector Social a Catalunya, Avançar en igualtat i
drets socials. Presència amb stand de FEPA, com a ponents
d’experiències i amb l’assistència de moltes entitats membres.

27‐29 de novembre
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Acte de presentació: La mentoria com a eina efectiva: resultats estudi
d’impacte dels projectes de Mentoria. Coordinadora Mentoria per a la
Inclusió. Participació per part de les entitats de FEPA que són membres
de la Coordinadora de Mentoria per a la Inclusió.
Jornada L’encaix competencial entre joves i feina. Plataforma
d’entitats per a la inclusió dels joves (Pei Jove). Centrada en el repte
actual de la inserció laboral de la joventut en risc.

12 de desembre

12 de desembre

Representació en l’àmbit internacional
Ricardo Centellas de la Fundació Federico Ozanam de Saragossa i Vicepresident de
FEPA, va participar a la trobada Internacional anual de l'Agrupació Europea "Transit
to Adulthood", a Düsseldorf (Alemanya) a l'abril de 2013.
Aquesta trobada està organitzada per l'Agrupació d'entitats alemanyes i austríaques
hereves del Projecte Trànsit, dins de la iniciativa EQUAL, que treballen el trànsit a la
vida adulta dels joves, en la qual participen també de forma anual entitats italianes,
txeques i espanyoles en caràcter de convidades.
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Participació en espais de Tercer nivell i col∙laboració amb xarxes
Activitats Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
FEPA és membre de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya. Com a membre participa a les Assemblees i en alguns dels
grups de treball que la conformen.
Participació a la Junta Directiva com a entitat convidada. Participació
de la presidenta de FEPA, Sra. Pepa Arqué.

20 de juny

Participació a les Assemblees Generals. S’ha participat a les diferents
sessions amb presència d’algun membre de la Junta Directiva de FEPA
en representació.

18 d’abril
11 de juliol
19 de desembre

Participació al Grup de Treball d’Habitatge. Es treballa específicament
sobre aquest eix. Hi participa la Sra. Marta Bàrbara de Punt de
Referència, y Directiva de FEPA.

13 de juny
9 d’octubre
4 de desembre

Participació al Grup de treball d’Innovació i Qualitat. A més a més de
les reunions del grup s’organitzen Jornades de treball. FEPA hi va ser
present a la que es va celebrar l’11 d’octubre al voltant de la gestió per
processos. Hi participa la Sra. Montse Ros de Probens, y Directiva de
FEPA.

31 de maig
11 d’octubre

Participació al Grup de Treball de Finançament. Ha participat a la
segona part de 2013 la Sra. Carme Laorden de l’Associació In Via.

25 de juliol
9 de desembre

Participació al Grup de Treball d’Articulació del Tercer Sector. Ha
començat a participar‐hi Sra. Ana Villa com a directora executiva

20 de novembre

PINCAT, Plataforma d’Infància de Catalunya
FEPA n’és entitat fundadora. Va néixer el febrer de 2011 per fer visible
la realitat de la infància a Catalunya. Està formada per 17
organitzacions que treballen per a la infància i adolescència a través
de més de 900 entitats de primer nivell en els àmbits sociosanitari i la
salut, lleure, acció social, educació i formació i atenció a les famílies.
Participació a les reunions de la Plataforma d’Infància de Catalunya. Hi
participen dues persones de la Junta Directiva, la Sra. Anna Sunyer i la
Sra. Pepa Arqué. FEPA participa també a les reunions quinzenals que té
el grup motor d’aquesta Plataforma.

21 de gener
18 de febrer
18 de març
18 de juny
15 d’octubre
18 de novembre
Reunions quinzenals G.Motor

Col∙laboració amb FEIAB d’Illes Balears

Comissió conjunta de preparació de les V Jornades d’Intercanvi de
Professionals del 2014. La Delegació territorial d’Illes Balears i FEIAB
han començat a treballar durant el darrer trimestre de 2013 en el
programa i aspectes logístics.
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Participació en espai de trobada d’entitats impulsat per l’Àrea
de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
Des del mes d’abril de 2013, FEPA assisteix a les trobades periòdiques que s’organitzen
des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats a les dependències de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Aquestes trobades reuneixen
als educadors que treballen en pisos que tenen conveni amb l’ASJTET.
Les trobades s’han realitzat cada dos mesos, un divendres al matí i s’han organitzat en
dues parts. Una primera part de treball, en grups petits, on es porta a terme una tasca
d’elaboració i revisió de materials, models d’informes i protocols que els educadors
utilitzen en la seva feina (documentació que servirà per acabar de concretar els
annexos del projecte marc). Una segona part, en grup gran on, entre d’altres coses, es
posa en comú la feina realitzada en grup petit i es donen informacions varies que cal
que els educadors coneguin.
Des de FEPA veiem molt interessant l’assistència a aquestes trobades perquè a més a
més del seu contingut també ens serveixen per crear més sinèrgies amb l’equip de
l’ASJTET i amb els educadors que hi assisteixen que són majoritàriament de les entitats
federades a FEPA.
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ÀREA DE CONEIXEMENT
Una de les línies del Pla Estratègic 2013‐15 és precisament el Coneixement. La
interlocució i incidència dependrà en bona mesura de la capacitat que com a Federació
tinguem de fer aportacions valuoses tant des d’una vessant panoràmica, amb recerca
específica sobre la realitat del col∙lectiu de joves tutelats/extutelats i en risc d’exclusió,
com des d’una vessant interna, a partir del treball concret que es desenvolupa des de
les entitats.
El 2013 s’han fet avenços significatius en aquest àmbit duent‐se a terme la recerca
d’àmbit català “L’atenció als joves extutelats a Catalunya: evolució, valoració i reptes
de futur” que visibilitza la trajectòria de treball fet durant gairebé 20 anys. S’ha
disposat també, d’una primera versió del Mapa dels Serveis d’Emancipació d’arreu de
l’Estat que té la voluntat de ser un document viu en el temps que es vagi actualitzant
periòdicament.
S’han establert, per primer cop, dos convenis de col∙laboració universitària de
caràcter ampli que contemplen el desenvolupament de recerques, l’organització de
jornades i l’acollida d’estudiants, entre d’altres aspectes. Més concretament, amb la
Universitat de Saragossa i, amb la Universitat de les Illes Balears.

L’emancipació de joves tutelats i extutelats a Espanya: primera
aproximació als serveis d’emancipació als diferents territoris.
Enguany s’ha treballat en la fase de difusió i contrast del document elaborat al 2012 i
que recull una aproximació bàsica als serveis d'emancipació per a joves tutelats i
extutelats existents a Espanya.
Com a Federació de caràcter estatal que agrupa entitats que treballen en projectes
d'emancipació per a joves tutelats i extutelats érem conscients que l'atenció a joves
tutelats i extutelats en procés d'emancipació diferia significativament entre diferents
Comunitats Autònomes. No obstant, desconeixíem amb exactitud les característiques
específiques d'aquesta atenció en molts territoris. Avançar en aquest coneixement era
així un pas previ clau per poder posar sobre la taula la realitat de serveis existents,
conscienciar sobre alguns buits, però sobretot compartir enfocaments, apreciar
similituds, proposar millores o desenvolupaments potencials. En definitiva, aprofitar el
valor i les sinèrgies que el coneixement proporciona.
FEPA memòria 2013
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El 2012 s’iniciava aquest projecte que ha permès recopilar informació bàsica sobre els
projectes i recursos d'emancipació que ofereixen les administracions públiques. No es
disposava de cap document que oferís aquesta informació i sabíem que era
competència de cada Comunitat Autònoma la regulació d'aquests aspectes. La recerca
s’acota a la recopilació de la informació bàsica sobre aquests serveis; dependència
administrativa, marc legal dels projectes d’emancipació, serveis i projectes
d’emancipació reconeguts per l’Administració, prestacions d’emancipació existents i
dades quantitatives. La recollida d'informació era el punt de partida per elaborar la
fitxa d'informació bàsica que configura aquest document.
Malgrat la seva simplicitat, i de l’existència de molta informació que no s’ha aconseguit
recopilar (perquè en molts casos no existeix) el document significa un salt qualitatiu
important en el coneixement dels serveis d'emancipació en els diferents territoris. Un
pas a partir del qual es vol continuar avançant complementant amb el treball que
desenvolupen les diferents entitats al territori i incorporant‐hi les novetats en serveis
als diferents territoris.
Prèviament a la celebració de les V Jornades estatals de FEPA, aquest document es va
presentar a la Direcció General de Serveis a la Família i la Infància al Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials e Igualtat que es va encarregar de compartir‐ho a les
Direccions Generals d’Infància de totes les Comunitats Autònomes en una de les
reunions que van celebrar. Aquest fet ha permès situar les polítiques d’emancipació
en el màxim nivell de discussió.
De cara al 2014, un dels objectius és incorporar en el document aquelles entitats que
en cada territori treballen per l’emancipació dels joves tutelats i extutelats.

Recerca sobre l’atenció als joves extutelats: Evolució, avaluació
i reptes de futur
S’ha finalitzat l’any 2013, en col∙laboració amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats (ASJTET), el projecte de recerca sobre l’evolució i la realitat de l’atenció als
joves tutelats i extutelats en procés d’emancipació a Catalunya. L’estudi ha estat
conduit pels professors Carme Montserrat i Ferran Casas de l’Equip de Recerca sobre
Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERÍDIQV) de la
Universitat de Girona (UdG).
L’estudi s’ha centrat a Catalunya, però està fet de tal manera que pugui ser replicat a
altres territoris d’arreu de l’Estat. S’hi analitza l’evolució i la situació actual dels joves
extutelats, s’identifica els factors facilitadors dels processos d’emancipació i els factors
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que els poden obstaculitzar. A més, també es valora el pas d’aquests joves pels
recursos i serveis que han utilitzat, realitzant propostes de millora i reptes de futur.
En primer lloc, la recerca va consistir en una anàlisi de la base de dades de l’ASJTET
sobre 5.538 joves atesos entre 1994 i 2012. Posteriorment, es va fer un estudi
qualitatiu mitjançant entrevistes individuals a 15 joves i a 49 joves més repartits en 4
grups de discussió. Cal dir que també es va dur a terme un grup de discussió amb 10
professionals. Finalment, es va realitzar un estudi quantitatiu a través d’un qüestionari
dirigit als professionals dels centres residencials i serveis que atenen a joves d’entre 16
i 21 anys, amb un total de 218 participants.
El resultat de l’estudi conclou que els programes que es duen a terme amb els joves
extutelats donen bons resultats, tant des del punt de vista del suport educatiu, com
de l’econòmic, i el de l’habitatge. D’aquesta manera, els autors estableixen que
invertir en autonomia i educació amb els joves representa treballar de forma eficaç i
eficient per a la seva inclusió social.
La redacció d’un informe de resultats servirà per a la presentació de l’estudi en unes
jornades al gener del 2014 i la posterior publicació del mateix.

V Jornades estatals FEPA
Els dies 9 i 10 maig es van organitzar les V Jornades Estatals que van tenir lloc a
Saragossa. Més de 150 professionals del sector social i les administracions públiques
van participar en l’esdeveniment.
Les Jornades, que es van celebrar sota el títol “El repte d’emancipar‐se: avui”, van
impulsar la reflexió compartida entre responsables de les administracions públiques i
professionals de la intervenció sobre el valor i la importància dels serveis de suport a
l’emancipació per a joves tutelats i extutelats i els elements clau que han de
configurar‐los.
Les Jornades també van oferir als professionals coneixement expert amb l’objectiu que
els permeti millorar la intervenció amb el col∙lectiu.
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Programa de dijous 9 de maig
9.30‐10.00 h. Acollida i lliurament de documentació.
10.00‐10.30 h. Inauguració:
• Sra. Cristina Gavín, Directora Gerent de l’Institut Aragonès de Serveis Socials del Govern
d’Aragó.
• Sr. Enrique Santamaría Tosao. President Fundació Federico Ozanam.
• Sra. Pepa Arqué i Gené. Presidenta de FEPA
10.30‐12.00 h. Acompanyament educatiu i època de crisi.
Dr. Saul Karsz. Doctor en Filosofia (Universitat de Buenos Aires, 1961) i Doctor en Sociologia
(Universitat de París, 1973). Ha estat professor de postgrau a la Sorbonne (Cité Saint‐Martin) i
professor convidat a la “Université du Québec à Montréal” i a la “Université Bordeaux II”, entre
d'altres universitats de França, Canadà, Espanya i Argentina.
12.00‐12.30 h. Cafè
12.30‐13.30 h. Claus d'èxit i fracàs en l'itinerari formatiu dels joves extutelats.
Dra. Carme Montserrat. Coordinadora d'Estudis d'Educació Social de la Facultat d'Educació i
Psicologia de la Universitat de Girona. Investigadora de l'Institut de Recerca sobre Qualitat de
Vida (IRQV).
13.30‐14.30 h. Bones Pràctiques: la participació d'agents externs en l'emancipació de joves:
• El programa de suport econòmic per a joves extutelats. Sr. Josep Oms, coordinador del
programa de suport econòmic per a joves extutelats de l'Obra Social "la Caixa".
• La inserció laboral a l'empresa. Sr. Carlos Lazaga. President de l'Associació Aragonesa
d'Empreses d'Inserció (AREI).
14.45‐16.00 h. Dinar
16.00‐17.00 h. Treballant el context afectiu‐emocional en els pisos d'emancipació.
Sra. Carmen Julve. Directora del Postgrau de Pedagogia Social: Intervenció educativa i social
amb Infància i Adolescència en situacions de Maltractament, Desprotecció i Risc i Professora
emèrita de la Universitat de Saragossa.
17.00‐18.30 h. Visionat del documental “CORREDORS DE FONS” i diàleg amb la seva Directora
Sra. Isabel Fernández.
Documental sobre joves extutelats que van arribar de forma il∙legal al nostre país sent nens i
que ja han complert els 18 anys.
Sopar i visita guiada per Saragossa

FEPA memòria 2013

Pàgina

24

Programa de divendres 10 de maig
9.30‐11.30 h. Taula administracions: Polítiques d'emancipació a Espanya: models en curs
• Aragó: del “TRANSITO” al “PEP”. Sra. Cristina Gavín. Directora Gerent de l'Institut Aragonès
de Serveis Socials.
• Catalunya: la DGAIA i l'Àrea de Suport al Jove. Sra. Mercè Santmartí. Directora General de la
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
• Galícia: el programa “Mentor”. Sra. María Amparo González. Directora General de Família i
Inclusió.
• Madrid: les polítiques d'emancipació. Sr. Guillermo Cortés García Moreno. Director Gerent
de l'Institut Madrileny de la Família i el Menor.
Modera: Sra. Maria Salomé Adroher. Directora General de Serveis per a la Família i la Infància.
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
11.30‐12.00 h . Cafè
12.00‐13.30 h. Estratègies d'intervenció socioeducativa en el trànsit a la vida adulta
d'adolescents i joves en risc.
Dr. Miguel Melendro. Doctor en Educació. Professor de la Facultat d'Educació de la UNED.
Director de la Fundació ISOS. (Institut de Recerca i Formació per a la Sostenibilitat Social).
Director de diversos Cursos de Postgrau de la UNED sobre Intervenció Socioeducativa amb
població infantil, adolescent i juvenil en risc d'exclusió.
13.30 h. Cloenda i Tancament
• Sr. José María Lamana. Director General d'Acció Social de la Fundació Federico Ozanam.
• Sra. Pepa Arqué. Presidenta de FEPA.
• Sra. Cristina Gavín. Directora Gerent de l'IASS.
• Sra. Maria Salomé Adroher. Directora General de Serveis per a la Família i la Infància.
Ministeri de Sanitat , Serveis Socials i Igualtat.
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V Jornades estatals FEPA en imatges
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Primers Convenis amb Universitats
Enguany FEPA ha signat 2 convenis específics de col∙laboració amb la Universitat de
Saragossa i amb la Universitat de les Illes Balears.
La signatura d’aquests convenis comporta un interès mutu de col∙laboració entre la
Federació i les universitats per tal de poder realitzar projectes i actuacions conjuntes
que serveixin a la docència, investigació i divulgació de la cultura en el camp de les
ciències socials i educatives, així com de qualsevol altre activitat que directa o
indirectament es relacioni amb aquest objectiu.

Enquesta anual a les entitats federades
Tal i com ja es va fent cada any, FEPA va dur a terme durant la primera part del 2013
una enquesta a totes les entitats membres de la Federació per conèixer dades
bàsiques sobre els joves atesos des dels diferents serveis d’emancipació i entendre
alguns elements del seu procés (especialment pel que fa la sortida).
Per una banda, la idea és poder realitzar una anàlisi evolutiva que faciliti la detecció de
tendències i, per l’altra, conèixer i disposar d’unes dades que en un moment donat
puguin servir de referència en el discurs de la Federació davant les administracions
públiques.
Un dels objectius per 2014 és fer millores tant al voltant de les dades a recollir com en
la forma de fer‐ho.

Anuari del Tercer Sector Social 2013
Gairebé el 50% de les entitats catalanes federades han participat responent l’enquesta
de l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya, un estudi panoràmic de
caràcter periòdic d’abast sectorial realitzat des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector.
FEPA compta amb un dossier amb anàlisi específica de les entitats que van respondre
cosa que li permet complementar el perfil de les seves entitats federades en l’àmbit
organitzatiu i de funcionament (perfil de persones contractades i voluntàries, fonts de
finançament de les entitats, àmbits d’intervenció en què es centren, col∙laboracions
que estableixen, etc).
Des de FEPA volem agrair a les 14 entitats federades de Catalunya que van respondre
l’enquesta per tal de contribuir a fer possible aquest Anuari.
FEPA memòria 2013
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Trobada d’educadors Punto de Encuentro / Espai Jove
El dia 6 de març de 2013 va tenir lloc la trobada d’educadors de Punto de
Encuentro/Espai Jove amb la finalitat d’enfortir les relacions entre els diferents
professionals que hi treballen i conèixer el funcionament d’aquest recurs en les
diferents Comunitats Autònomes.
Les entitats que formen aquesta xarxa de treball tenen un espai per compartir
estratègies i fórmules per fer front a les necessitats canviants del món dels joves
atesos.
A la primera part de la Jornada es va centrar en sintetitzar l’evolució de serveis i
activitats de l’any 2012 i el pla d’activitats per l’any 2013. A la segona part, va tenir lloc
una reflexió conjunta, amb la finalitat d'elaborar un document actualitzat sobre el
projecte Punto de Encuentro / Espai Jove. Més concretament, es va pensar i debatre
sobre aspectes com el valor que té aquest espai, els canvis que s’han produït en els
darrers anys i els reptes que hi ha per endavant, els tipus d’acompanyament més
habituals que es donen actualment envers els joves i les variacions sobre els tipus de
demandes rebudes.

Espais formatius
Cada any FEPA organitza diferents modalitats de sessions formatives que donen
resposta a necessitats detectades entre les entitats federades. Es cobreixen àmbits que
puguin interessar i necessitar tant educadors com la resta de professionals de les
organitzacions.
Tècniques i Habilitats de resolució de conflictes per educadors
El dia 30 de gener de 2013 es va organitzar la sessió “Tècniques i habilitats de
resolució de conflictes per educadors” a càrrec d’Arantxa Hernáez; psicòloga,
criminòloga i tècnica en mediació i resolució de conflictes. La sessió formativa va
comptar amb la inscripció de gairebé una trentena d’educadors i educadores de les
entitats membre i es va dur a terme a la seu de FEPA a Barcelona. Es va combinar
l’exposició, l’estudi de casos i el Rol Playing.
Els objectius de la sessió eren principalment:
•

Dotar als educadors dels recursos i coneixements adients per un millor anàlisi del
conflicte i la seva posterior resolució.

•

Conèixer i posar en pràctica processos col∙laboratius de resolució de conflictes.
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•

Adquirir eines i habilitats bàsiques per a la resolució de conflictes relacionats amb
la tasca de l’educador.

•

Explorar l’aplicació d’eines i habilitats de resolució de conflictes.

Continguts de la sessió
1.

Comprenent el conflicte

2.

Tècniques i habilitats de comunicació

3.

El maneig de les emocions

1.1. Tipologia i causes del conflicte.
1.2. Anàlisi del conflicte.
1.3. L’afrontament del conflicte: el cercle de presa de
decisions.
2.1. Estils de comunicació: l’assertivitat i missatges jo.
2.2. Altres tècniques.
3.1. Elements de l’emoció.
3.2. El contagi emocional.
3.3. La inundació emocional.
3.4. L’escalada del conflicte.

El treball per competències en el procés d’emancipació dels joves: apropant‐nos a la
seva aplicació pràctica
L’11 de març de 2013 es va organitzar la sessió “El treball per competències en el
procés d’emancipació dels joves: apropant‐nos a la seva aplicació pràctica” a càrrec
de Pilar Lance, Directora de la Casa Don Bosco de Lleida i de Fran Rojas, Coordinador
de Projectes d'Inclusió de la Fundació IRES de Barcelona.
Aquesta sessió formativa es va dur a terme a Palma de Mallorca a la Fundació Natzaret
i s’adreçava a les organitzacions que treballen al voltant de l’emancipació a les Illes
Balears. Va ser una molt bona experiència per compartir i difondre coneixement al
territori.
Els objectius de la sessió van ser:
•

Realitzar una aproximació pràctica al treball per competències en joves en
processos d’emancipació.

•

Oferir nocions més àmplies als participants sobre els elements que configuren el
model d’intervenció per competències i dels instruments que cal desenvolupar per
treballar des d’aquesta perspectiva.

FEPA memòria 2013

Pàgina

30

Continguts de la sessió
1.

Conceptes

2.

La graella de competències: fem‐la
pràctica i nostra

3.

De la teoria a la pràctica: generant proves

4.

Experiències IRES i Associació Casa Don
Bosco

FEPA memòria 2013

1.1. Idees entorn el concepte de competències i la
proposta del model marc.
1.2. ¿Què entenem per competència?, ¿què proposa
el model marc?, ¿quina és la novetat del model?,
¿quins canvis implica?
1.3. Reptes, recels, pors/dubtes per aplicar el model.
2.1. Tipus taller per centres o grups d’edat
2.2. Davant la proposta de graella del model marc:
Quines competències creiem que podem treballar
en el nostre centre i quines no? Per què?
2.3. Les podem centrar per edats?
2.4. Com les podem avaluar?
3.1. Treball en grup
3.2. Com aconseguim que els joves s’avaluïn?
Elaboració de proves.
4.1. Metodologia emprada per cada entitat de
manera pràctica (competència, evidències, prova,
solució i criteris d’aptitud).
4.2. Presentació d’algunes proves.
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ÀREA DE PROJECTES
Durant l’any 2013, FEPA ha continuat impulsant i donant cobertura a programes i
projectes d’atenció directa en els que participen diverses entitats o que tenen caràcter
transversal, gestionant la recerca de finançament i potenciant el desenvolupament de
marcs metodològics comuns, parlem així de projectes amb varis anys d’existència, tals
com:
‐ El Servei de Suport i Atenció Integral dels menors pròxims a fer la majoria d’edat i als
joves extutelats.
‐ Els Espais Joves – Punto de Encuentro
‐ Els Itineraris d’Emancipació.
‐ O el Programa de Suport Econòmic a joves amb itineraris formatius que es duu a
terme juntament amb l’ASJTET i l’Obra Social La Caixa
O d’altres projectes que s’han impulsat més recentment com:
‐ Programa d’Ajuts Econòmics de FEPA i la Fundació Marató de TV3.

Programa Espai Jove / Punto de encuentro
L’Espai Jove‐Punto de Encuentro és un espai d’informació, orientació i de referència
pels joves entre 16 i 21‐25 anys (depenent de les comunitats autònomes) que han
estat tutelats per l’Administració. Es tracta d’un espai complementari a altres serveis
d’emancipació del territori que pretén donar eines als joves perquè puguin
desenvolupar‐se de manera autònoma en societat, acostant‐los als recursos que
existeixen al territori on viuen. L’espai també pretén oferir suport i informació als
educadors vinculats a projectes d’emancipació.
Per tal de concretar aquesta finalitat l’espai es centra en el treball dels següents àmbits
educatius:
•

Àmbit d’orientació i acollida

•

Àmbit formatiu

•

Àmbit laboral
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•

Àmbit de vivenda

•

Àmbit d’oci i temps lliure

•

Àmbit jurídic

•

Àmbit de salut

Aquest projecte es porta a terme a 5 Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol on
FEPA té presència. Concretament es duu a terme a 8 ciutats o territoris, gestionat per
7 entitats federades. A cada comunitat autònoma s’ha adaptat el projecte en funció de
la realitat concreta i de les necessitats del territori.
Catalunya:
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Aragó:
Saragossa
Galícia:
Santiago de Compostela
Castella la Manxa:
Guadalajara
Balears:
Palma de Mallorca

Aquest engrescador programa és possible gràcies a l’aportació econòmica del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mitjançant la convocatòria de
l’IRPF, i la col∙laboració de les Administracions Autonòmiques on destaca especialment
el paper de l’administració catalana mitjançant la tasca desenvolupada per l’Àrea de
Suport al Jove Tutelat i Extutelat. De fet els espais joves a Catalunya comparteixen
espai amb les seus de programes de l’àrea de suport a cada província, el que permet
reforçar la col∙laboració i integrar l’oferta de serveis pel col∙lectiu. A Barcelona, el
programa forma part del Servei de Suport i Atenció Integral dels menors pròxims a fer
la majoria d’edat i als joves extutelats.
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El número de joves atesos pel projecte Espai Jove ‐ Punto de Encuentro de FEPA a tot
l’estat espanyol durant aquest any 2013 ha estat de: 680 joves, els quals han rebut un
total de 5.928 atencions repartides en 4.628 demandes diferents.
Àmbits i número de demandes:

Orientació i acollida
Formatiu

583
1.994

Laboral

891

Vivenda

110

Oci i temps lliure

139

Jurídic

781

Salut

130

Podem observar, que l’àmbit que més demanda genera és, amb molta diferència, el
formatiu. Cada vegada més, els joves veuen la necessitat de formar‐se per poder
accedir a un lloc de treball, sobretot en el context actual de manca d’ofertes laborals
que estem vivint en general i més pronunciat encara en el col∙lectiu de joves que
atenem. Tot plegat ha portat que el primer lloc de les demandes l’ocupi aquest, l’àmbit
formatiu, rebent peticions de reforç escolar, orientació i recerca de formació,
bàsicament en cursos de formació ocupacional i professional. Aquesta dada de 1994
demandes en l’àmbit formatiu si la comparem amb la memòria del 2012 (1703
demandes), encara ha pujat més respecte l’any passat, per tant podem concloure que
portem dos anys en els que la demanda formativa encapçala amb molta diferència la
totalitat de les demandes, seguida de la demanda laboral però superada amb més del
doble de demandes entre ambdues. Les demandes d’atenció jurídica segueixen en
tercer lloc després de les laborals, igual que passava també en el 2012.
En quan al gènere dels joves atesos a nivell estatal, la majoria, un 64% són nois
respecte un 36% de noies. Aquí podem observar un cert increment de noies respecte
l’any passat.
En relació a les edats dels joves atesos, estem parlant d’una franja d’edats que va des
dels 16 anys els més petits fins als 23 anys els més grans.
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En relació a la nacionalitat dels joves amb qui treballen les entitats federades de totes
les comunitats autònomes on FEPA té presència, cal destacar el nombre considerable
de joves atesos de nacionalitat estrangera.
En general, la gran majoria de joves són espanyols, seguidament dels marroquins, tot i
que hi ha una part més petita de joves subsaharians i una altra part també petita de
joves de diferents nacionalitats.
Pel que fa a la formació, podem observar que el nivell educatiu dels joves atesos és
força baix. Els PQPI i la ESO serien els estudis més realitzats pels joves, tot i que també
hi ha una part de cicles formatius (de grau mig bàsicament) i també els que estudien
per tenir el graduat escolar. És per això que, des de la federació, creiem que és
prioritari treballar la formació dels joves com a garantia de futur.
En quan a les derivacions dels joves al programa, la majoria han vingut derivats de
pisos assistits. En menys percentatge, però en un nombre considerable, han vingut
derivats de Centres Residencials d’Acció Educativa.
La durada del seguiment, ha estat majoritàriament de entre 6 i 12 mesos.
Per acabar, ressaltar que a nivell general el motiu de les baixes ha estat per haver
acomplert els objectius del seu pla de treball, aspecte que valorem molt
satisfactòriament.
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Programa Itineraris per l’Emancipació
El programa itineraris per l’emancipació ofereix suport tècnic i educatiu a joves tutelats
d’entre 16 i 21 anys en procés d’emancipació.
El programa, finançat a través de la convocatòria del IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad i del conveni amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat (a Catalunya) pel projecte Servei de Suport i Atenció Integral dels menors
pròxims a fer la majoria d’edat i als joves extutelats complementa i reforça els serveis
d’emancipació finançats per les administracions autonòmiques a Catalunya i Aragó, les
dues comunitats on el programa es desenvolupa.
A Aragó el programa permet ampliar el nombre de serveis oferts pel Centre de
Recursos, que es la plataforma de gestió del PEP (Proyecto de Emancipación Personal
del Gobierno de Aragón) dels joves tutelats i extutelats a aquesta comunitat. Aquest
finançament, junt al que aporta el Istituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno
de Aragón permet a la Fundación Federico Ozanam la contractació de 4 educadors que
realitzen el seguiment dels itineraris individualitzats dels joves en pisos assistits.
A Catalunya, el programa itineraris permet també ampliar i completar els serveis oferts
des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats i les entitats vinculades. La
metodologia de base del programa itineraris d’emancipació és l’atenció
individualitzada d’acord amb les necessitats de cada jove i el suport que s’ofereix se
centra en les següents àrees: personal, econòmic, residencial i formatiu laboral.

Projecte itineraris per l’Emancipació ‐Fundació Federico Ozanam‐ Aragó
El projecte itineraris per l’emancipació ha permès a la Fundación Federico Ozanam
ampliar el nombre de serveis del Centre de Recursos, des del qual es gestionen
•

Serveis d’informació, assessorament i derivació

•

Allotjaments per a l’emancipació dels joves

•

Prestacions o suport econòmic

•

Inserció laboral de joves i itineraris individualitzats

•

Documentació de menors estrangers no acompanyats

•

Suport formatiu

Els pisos assistits, més les figures del insertor laboral i l’educador de referència han
estat els recursos claus pel desenvolupament del projecte a Aragó.
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Allotjament per a l’emancipació dels joves
Durant l’any 2013 un total de 21 joves han estat atesos en recursos d’habitatge

NOM

TIPOLOGIA

PLACES

RESIDENTS

Pis Arrabal

Pis Assistit

3

4

Pis Las Fuentes

Pis Assistit

3

4

Pis Rioja

Pis Assistit

3

4

Pis Universidad

Pis Assistit

3

3

Pis Villacampa

Residència

5

6

Orientació i inserció laboral de joves i itineraris individualitzats
Durant l'any 2013 el nombre total de joves atesos, directes i indirectes, des del servei
d’orientació laboral és de 106, dels quals 52 són joves extutelats i els 54 restants són
usuaris de pisos d’emancipació, d'acolliment familiar, de llar infantil, de pisos tutelats i
procedents d'altres centres, quedant la distribució de la següent manera.
PROCEDÈNCIA

NOMBRE

usuaris de llar infantil

3

usuaris de pisos tutelats

17

usuaris de pisos d’emancipació

21

usuaris d’acolliment familiar

1

usuaris d’altres centres

12

usuaris extutelats

52

Total

106

S’ha d’assenyalar que pràcticament la meitat dels usuaris que han utilitzat el recurs
són joves extutelats que ja no estan vinculats a cap servei.
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Beques o suport econòmic
El nombre total de joves usuaris de pisos d'emancipació que s'han beneficiat de les
beques PEP al llarg del 2013 ha estat de 20 joves.
Suport formatiu
Una de les funcions dels orientadors és l'assessorament sobre recursos formatius
existents a Saragossa. En funció de l'itinerari d'inserció de cada usuari s'estableix la
formació a realitzar.
Des del servei d'orientació se li dóna molta importància a la formació tant educativa
com ocupacional que cal que realitzin els joves perquè en sortir al mercat laboral es
trobin en les millors condicions possibles. Per a la següent taula tindrem en compte el
curs escolar 2013/2014 i el nombre de joves estudiant que era de 48, quedant la
distribució de la següent manera:
TIPUS DE FORMACIÓ

NOMBRE D’USUARIS

Batxillerat

3

Grau Superior

1

Grau Mig

11

ESO

7

PQPI

16

Formació Ocupacional

4

Escola Taller

4

Altres estudis

2

TOTAL

48

L'apartat "Formació Ocupacional" fa referència als cursos que s'imparteixen en els
centres Sociolaborals i la durada és d'un curs escolar.

Projecte Itineraris per l’Emancipació Catalunya‐ FEPA
El Projecte Itineraris per l’Emancipació Catalunya durant l’any 2013 ha permès
completar els serveis i recursos oferts als joves tutelats i extutelats d’aquesta
Comunitat. Gràcies al projecte itineraris s’han pogut atendre uns 608 joves a
Catalunya.
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Enguany el projecte ha centrat la seva intervenció en cinc eixos claus:
9 El suport a entitats
9 L’ allotjament específic i el seguiment educatiu per a noies joves extutelades
9 El programa d’acompanyament jurídic a joves tutelats i extutelats
9 El suport per a joves en itineraris formatius
9 El seguiment a joves extutelats que cobren la prestació econòmica

Suport a entitats
A través del Projecte Itineraris per a l’Emancipació, FEPA ha pogut dut a terme part de
la seva tasca de suport a entitats. El desenvolupament de les comissions, la formació
per educadors i també la continuïtat del grup de suport a educadors configuren
algunes de les accions que s’han pogut desenvolupar gràcies al suport econòmic
d’aquest projecte.

Allotjament específic i seguiment educatiu per a noies joves extutelades
A través del projecte itineraris per a l’emancipació de Catalunya, FEPA ha donat suport
al pis assistit NOA. Aquest pis el va inaugurar l’any 2011 la Fundació Maria Raventós.
L’entitat, especialitzada des de fa més de 60 anys en l’atenció i acolliment de noies en
situació de risc social, portava temps preparant l’obertura d’un recurs específic per al
col∙lectiu. El pis té una capacitat per a 7 places.
Des de l’obertura del pis FEPA ha col∙laborat amb aquest recurs aportant‐hi una
educadora social que es va integrar dins de la plantilla de professionals de l’entitat
que gestiona aquest recurs.
Concretament durant l’any 2013, FEPA va col∙laborar‐hi des del mes de gener fins al
mes de juliol, durant aquest temps pel pis hi han passat 5 noies. Aquestes noies a més
amés de comptar amb un suport educatiu també han tingut l’allotjament.

Programa d’acompanyament jurídic a joves tutelats i extutelats
Des del projecte itineraris per l’emancipació Catalunya s’ha recolzat el programa de
suport jurídic a joves tutelats i extutelats que ofereix l’ASJTET.
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Aquest programa ha atès durant l’any 2013 a 261 joves. Tot i que la major part de les
consultes i tràmits (el 82%) tenen a veure amb estrangeria, ha augmentat el
percentatge de qüestions de l’àmbit civil (11%) i penal (7%).
L’acompanyament jurídic en l’àmbit penal té relació, d’una banda, amb causes en les
quals els joves són imputats (bàsicament petits furts, robatoris o delictes de tràfic
d’haixix, etc.) i de l’altra amb denúncies que ells mateixos han presentat. En les de
l’àmbit civil hi ha més diversitat: des de qüestions contractuals, a multes,
reclamacions... I hi hem inclòs també tres processos de mediació realitzats.
Val a dir que la tasca d’acompanyament jurídic d’estrangeria ha disminuït pel què fa al
nombre de casos, però n’ha augmentat la complexitat. Això és fàcil d’entendre, si
tenim en compte que la majoria dels joves estrangers majors d’edat no aconsegueixen
el precontracte d’un any que els pot donar accés al permís de treball i, per tant, han de
renovar la residència acreditant que tenen mitjans de vida equivalents al 100% de
l’IPREM (532.51€). La situació de precarietat actual de molts dels nostres joves,
l’allargament dels períodes formatius (en el millor dels casos) i la dificultat d’accés a
ajuts econòmics, ens obliga a fer un treball més intensiu de coordinació amb recursos i
serveis, tant de la pròpia Àrea de Suport al Jove com d’altres recursos.
Les dades generals:

NOIES

NOIS

Nacionals

Estrangeres

Total

Nacionals

Estrangers

Total

TOTAL

Procedents del 2012

5

33

38

3

111

114

152

Incorporacions 2013

5

15

20

3

86

89

109

Total atesos 2013

10

48

58

6

197

203

261

Si analitzem les dades quantitatives per territoris, constatem que hi ha hagut un
augment significatiu del percentatge de joves atesos a la província de Girona, que han
passat de representar un 15% del total l’any 2012 a un 19% i s’han doblat els atesos a
la província de Tarragona (del 5% del 2012 al 10% del 2013).
Durant l’any 2013 s’ha continuat també amb les sessions formatives per a joves i
professionals, tant a Barcelona (Espai Cabestany) com a Girona (Centre de Programes),
estructurades en tres eixos temàtics:
-

Participació en les sessions informatives generals sobre l’ASJTET.

-

Sessió de formació pràctica sobre drets i deures dels joves extutelats: casa i
carrer.

-

Sessió de formació pràctica sobre drets i deures : treball.
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-

Sessió de formació pràctica sobre drets i deures dels joves tutelats i extutelats
estrangers.

Un altre aspecte al que s’ha donat importància ha estat l’assessorament a educadors,
professionals, empresaris i famílies del jovent tutelat i extutelat.
Finalment, hem de destacar com a tasca complementària de l’atenció directa, que
també assumeix el programa d’acompanyament jurídic, la col∙laboració amb la DGAIA
en l’elaboració d’informes i directrius o propostes d’esmena en diversos àmbits:
•

Esborrany de Decret de procediment i mesures de protecció a la infància i
l’adolescència en situació de risc, desemparament i guarda protectora (maig
2013).

•

Informe sobre el Projecte de Decret del Pla per al dret a l’habitatge (juny 2013).

•

Propostes per a l’esborrany del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(setembre 2013).

•

Pla de ciutadania i de les migracions 2013‐2016, de la Direcció General
d’Immigració (setembre 2013).

•

Document de treball intern en relació a algunes situacions d’indefinició jurídica
i de risc social d’adolescents estrangers acollits a l’ASJTET (desembre 2013).

•

Directriu General sobre documentació dels infants, adolescents i joves
estrangers o comunitaris sota mesura de protecció de la DGAIA, tutelats o amb
mesures assistencials de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
(desembre 2013).

Suport per a joves en itineraris formatius
El suport a itineraris formatius és una de les prioritats del projecte d’itineraris a
Catalunya. Aquest suport es concreta en dues formes principalment: el reforç
acadèmic fora de l’aula (27 joves) i el suport econòmic a l’estudi (46 joves).
Es tracta d’un projecte que es porta a terme conjuntament amb l’ASJTET, la Fundació
Servei Solidari i FEPA i que compta en la part de suport econòmic amb l’ajut de l’Obra
Social la Caixa.
Gràcies al suport a itineraris formatius 73 joves han pogut avançar en el seus estudis.
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El reforç acadèmic ha comptat amb 27 joves participants. Aquests joves han tingut el
suport d’un voluntari que els ha ajudat en el seu procés. Aquests voluntaris s’han
aconseguit a través de la Fundació Servei Solidari.

Nivell d’estudis joves de reforç

NOMBRE

Cicles Formatius de Grau Superior

1

Cicles Formatius de Grau Mig

10

GESO

3

PQPI

1

Batxillerat

4

Accés a cicles formatius de Grau Mig

3

Accés a cicles formatius de Grau Superior

5

TOTAL

27

Seguiment a joves extutelats que cobren la prestació econòmica
A partir del mes de setembre de 2013, FEPA va iniciar el suport en un programa
especialitzat en el seguiment socioeducatiu de joves extutelats. Es tracta de fer un
seguiment a tots aquells joves que estan en projectes d’emancipació de les entitats
federades i que tenen adjudicades prestacions econòmiques que són de suport
específic per aquest col∙lectiu.
FEPA compta amb una educadora social que és la responsable de fer aquest
seguiment socioeducatiu amb el col∙lectiu de joves.

Programa de suport econòmic per a l’estudi ‐ Barcelona
Al setembre del 2012, i coincidint amb l’inici del curs escolar, va començar la 4a Edició
del Programa de Suport Econòmic per al Jovent Extutelat que realitza Estudis de
Formació Reglada, sota la gestió tècnica i econòmica conjunta de l’ASJTET , FEPA, i el
suport de la Fundació La Caixa. Al setembre del 2013 es va iniciar la 5a edició que
acabarà a l’agost del 2014.
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En la seva quarta edició, 46 joves extutelats han pogut gaudir del programa de suport
econòmic per a l’estudi, beneficiant‐se d’una prestació econòmica que els ha permès
iniciar, mantenir i/o assolir un projecte formatiu.
Tots ells en edats compreses entre els 18 i 24 anys, que viuen a Catalunya i que ja
estaven realitzant estudis de formació reglada abans de fer la majoria d’edat. Dels 46
joves, 23 són nois i 23 noies.
34 joves tenien continuïtat de l’edició anterior i els altres 12 han estat joves que s’han
incorporat al programa en aquests curs.
TIPUS DE FORMACIÓ

NOMBRE D’USUARIS

Estudis Universitaris

14

Cicle Formatiu de Grau Superior

12

Proves d’accés al Grau Superior

8

Cicle Formatiu de Grau Mig

12

TOTAL

46

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE

50%

50%

NOIS
NOIES

L’import mensual de la prestació econòmica per als joves estudiants ha estat de:
519’12 euros al mes. Aquest import, que altres anys va ser l’equivalent a l’indicador en
còmput mensual de renda de suficiència de Catalunya per a l’any 2012 segons
disposició addicional novena de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2012 (prorrogat per al 2013 fins l’aprovació dels nous
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pressupostos), es va reduir en 50 euros mensuals, després de la valoració del Comitè
Tècnic, per tal de poder donar suport a un major nombre de joves.
La durada de la prestació econòmica coincideix amb la durada dels mesos que dura la
formació. Per a aquella formació amb durada més enllà d’1 curs, la prestació
contempla els 12 mesos, sent renovable pels anys que restin per acabar el cicle
formatiu iniciat i/o en procés.
Els principals resultats del programa han estat:
• 46 joves han pogut continuar la seva formació reglada en assolir la majoria
d’edat. D’aquests, 33 joves han assolit amb èxit el seu PTI (Pla de Treball
Individualitzat).
• Dels 46 joves, 25 continuaran el seu procés formatiu el curs vinent i per tant la
seva permanència al programa. D’aquests joves, 13 han finalitzat amb èxit els
seus estudis assolint els objectius marcats als seus PTI’s, i el proper curs 2013‐
2014 iniciaran noves formacions.
• Dels 46 joves, 21 no continuaran al programa: 5 joves no continuen estudis per
diverses causes, tot i havent finalitzat la seva formació amb èxit (el nombre
total de joves que aquest any ha finalitzat formació han estat 18). 3 joves no
continuen al programa per raons d’edat, tot i havent finalitzat amb èxit els seus
corresponents PTI’s i hi ha 13 joves que no han pogut assolir amb èxit el PTI
establert (10 han deixat el programa de forma voluntària abans d’acabar el curs
i 3 joves que a final de curs no han pogut assolir els objectius marcats, que cal
recordar han d’estar al voltant del 80% com a mínim).

Un any més la valoració del programa que conjuntament en fan els beneficiaris
directes, els professionals que hi intervenen, la mateixa Fundació La Caixa, el
Departament d’Acció Social i Ciutadania, concretament l’Àrea de Suport al Jove Tutelat
i Extutelat (ASJTET) i la FEPA, és molt satisfactòria.
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Programa d’ajuts econòmics de FEPA i la Fundació Marató de
TV3

Al setembre de 2013 FEPA ha finalitzat el programa d’ajuts econòmics que es va iniciar
al setembre de 2012 gràcies al projecte “Joves Extutelats: garantint itineraris que els
allunyin de la pobresa” que vàrem presentar a la convocatòria de la Fundació Marató
de TV3.
Aquest projecte, ha anat dirigit a joves extutelats i en risc d’exclusió social entre 18 i 25
anys, en procés d’emancipació i que no disposaven dels recursos econòmics, personals
i relacionals suficients per a integrar‐se a la societat. Per fer front a aquesta situació es
va pensar en la concessió d’una prestació econòmica temporal de 250 euros mensuals
(durant un màxim de 6 mesos).
Des de FEPA valorem molt positivament aquest projecte ja que ha permès poder
arribar a 30 entitats federades i a 100 joves. Com a Federació hem pogut actuar com a
coordinadors i facilitadors del procés d’atorgament d’ajuts i hem pogut redistribuir els
recursos treballant de forma consensuada amb les entitats i educadors d’arreu de
Catalunya.
Gaudir d’un ajut econòmic durant un període de temps determinat ha suposat, per
molts d’aquests joves que no disposaven de cap altre ingrés, poder fer front a un
itinerari laboral i/o formatiu amb més garanties d’èxit, ja que per altra banda han
tingut cobertes despeses bàsiques com l'allotjament, manutenció i transport entre
d'altres.
S’ha repartit la totalitat dels diners previstos per les prestacions, més de 112.000€,
realitzant un total de 443 pagaments en 5 convocatòries diferents.
El nombre de joves que han acabat el procés satisfactòriament ha estat de 98.
Entenem per acabar el procés satisfactòriament aquells joves que han seguit l'itinerari
que havien definit inicialment en el moment de l'atorgament de l'ajut. Només 2 han
abandonat el programa, un per retorn al país d'orígen i l'altre perquè ha estat expulsat
per incompliment de l'itinerari pactat.
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Uns 35 joves han pogut incrementar el seu nivell competencial en relació a l'àmbit
laboral, a través d'una feina i/o pràctiques.
L'accés a un habitatge digne ha estat possible per la totalitat dels joves, cal remarcar
que 31 d'ells viuen actualment independents, 14 han pogut mantenir la independència
gràcies al projecte i 17 joves ho han aconseguit durant aquest període d'execució del
projecte.
Hi ha 23 joves que disposen d'un contracte de treball. No obstant cal remarcar la
precarietat dels mateixos. Es dóna en aquest sentit precarietat també a nivell
documental ja que pels joves que poden tenir accés a un lloc de treball és molt
complicat regularitzar el permís de treball si no en disposen.
Hi ha 72 joves que han finalitzat la formació plantejada durant el curs 2012‐13. A més,
hi ha 16 joves que podran allargar l'impacte dels ajuts derivats d'aquest projecte pel
curs 2013‐14 donat que han comptat amb ajuts puntuals per estudis (pagament de
matrícules i despeses de material) que estan duent a terme ara. Un 66% ho ha aprovat
tot.
Els ajuts per necessitats bàsiques han representat el 95% dels recursos atorgats. Els
joves que viuen en pisos assistits saben que aquest recurs és puntual i alguns han
pogut generar petits estalvis per poder fer el pas a l'emancipació i tenir l’oportunitat
de viure independentment, ja sigui en aquest moment o en un futur proper.
Des de FEPA volem expressar el nostra agraïment a la Fundació Marató de TV3 en nom
de tots els joves que han estat beneficiaris. L’adjudicació d’aquest projecte, donant‐
nos la confiança per gestionar aquests diners ha fet que contribuïm molt positivament
donant suport a les entitats federades a través d’ajudes directes als joves.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A ENTITATS
L’aprovació del Pla Estratègic de la Federació suposa un pas endavant per enfortir la
participació de les entitats i millorar el seu sentit de pertinença. El pla planteja la
creació de noves comissions alhora que la importància de comptar amb mecanismes
de comunicació àgils. La consolidació del grup d’educadors, la proximitat de la
Federació a les entitats i al territori i els nous passos en l’àmbit de comunicació (per
renovar la pàgina web i estar presents a xarxes socials) en són els elements més
significatius.
Cal destacar la importància de les Jornades celebrades a Saragossa al mes de maig que
van servir per crear alhora un espai d’intercanvi entre entitats i amb les
administracions públiques i que va ser un bon exponent de la importància de la
col∙laboració en el treball que desenvolupem des de les entitats.

Procés de reflexió estratègica
Durant la primera part del 2013, es va finalitzar el procés de reflexió estratègica que es
va iniciar l'últim trimestre del 2012 i que ha acabat amb la definició d'un pla estratègic
per als anys 2013‐2015.
El procés es va estructurar en quatre grans etapes: la fase identitària, la fase analítica,
la fase estratègica i la fase de tancament. Cada fase va comptar amb mecanismes per
facilitar la participació de les entitats i es va canalitzar a través d’un grup motor i un
grup de contrast creats especialment per al procés de reflexió estratègica.
Aquests grups es van construir a partir de la participació voluntària de les entitats
membres de FEPA que van respondre a una invitació que se’ls va fer arribar al 2012. La
Junta Directiva en va fer un seguiment continuat i el Pla Estratègic es va aprovar a
l’Assemblea General.
Grup motor de treball encarregat d’impulsar i liderar el procés de reflexió estratègica:
Associació Punt de Referència
Asociación Vasija
Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Fundación Federico Ozanam
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Privada RESILIS
Fundació Privada Servei Solidari
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Grup de contrast del procés de reflexió estratègica
Associació Amics
Associació Casa Don Bosco
Associació In Via
Associació Probens
Asociación Goiztiri Elkartea
Fundació Natzaret
Fundación de Solidaridad Amaranta

El procés de reflexió estratègica ha permès a FEPA revisar la seva identitat i perfilar les
grans línies d'actuació futures. Desitgem que aquest document ens serveixi de
referència per poder millorar el nostre treball a favor de l'autonomia i la igualtat
d'oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar, especialment els tutelats i
extutelats.
Tot seguit es sintetitzen les prioritats estratègiques i principals objectius del Pla:
Eix estratègic 1. Territorialitat i representativitat
Objectiu general
Ser reconeguda pels professionals vinculats al sector, les mateixes entitats i les administracions
públiques estatals i de les diferents comunitats autònomes com a representant de les organitzacions
que treballen processos d'emancipació de joves sense suport familiar especialment tutelats i extutelats.
Objectius específics
1.1. Incrementar el nombre de Comunitats Autònomes en què FEPA té presència establint "Delegacions
FEPA" en cadascuna d'elles com a espais de trobada i interlocució en el territori.
1.2. Reforçar la interlocució de FEPA amb l'Administració Estatal.
1.3. Establir aliances amb entitats i xarxes europees que treballin l'emancipació de joves sense suport
familiar, especialment tutelats i extutelats.
Eix estratègic 2. Coneixement
Objectiu general
Generar i difondre coneixement significatiu sobre la realitat dels joves sense suport familiar,
especialment tutelats i extutelats i les especificitats i el valor dels serveis d'emancipació.
Objectius específics
2.1. Recollir i sistematitzar el coneixement empíric de les entitats membres de FEPA i altres interlocutors
sobre emancipació.
2.2. Donar valor al coneixement ja generat amb el model de pis marc i les competències.
2.3. Establir una aliança amb la Universitat o departament universitari per a la generació de
coneixement.
2.4. Compartir i difondre el coneixement generat.
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Eix estratègic 3. Discurs i posicionament
Objectiu general
Elaborar i defensar un discurs clar sobre la importància de l'emancipació de joves sense suport familiar i
les característiques bàsiques que haurien de tenir les polítiques de suport al col∙lectiu.
Objectius específics
3.1. Elaborar el discurs comú sobre la importància de l'emancipació i les polítiques de suport al
col∙lectiu.
3.2. Dotar a la Federació de la documentació necessària per avalar el discurs sobre l'emancipació.
3.3. Difondre la realitat dels joves extutelats a diferents agents socials i defensar el valor dels serveis i
polítiques de suport al col∙lectiu.
Eix estratègic 4. Cohesió interna i sentit de pertinença
Objectiu general
Potenciar la cohesió interna i la participació de les entitats membres de FEPA en l'esdevenir de la
Federació.
Objectius específics
4.1. Crear eines de comunicació que permetin tenir una comunicació fluida amb les entitats.
4.2. Generar espais de participació, de suport i de generació de coneixement professional.
4.3. Crear comissions de Treball "interentitats" que articulin el Treball per àmbits, perquè les entitats
membres se sentin més implicades amb la federació.
4.4. Consolidar les delegacions com a espai de trobada i participació de les entitats.
Eix estratègic 5. Estructura de FEPA
Objectiu general
Comptar amb una estructura sòlida que permeti desenvolupar els objectius de la Federació.
Objectius específics
5.1. Desenvolupar les delegacions com a espai de trobada i referència de les entitats en els territoris,
comptant amb el seu propi finançament.
5.2. Diversificar el finançament de la Federació.
5.3. Consolidar l'equip tècnic.

Jornada Institucional
El dia 22 de març de 2013, a la seu de FEPA, es va convocar a totes les entitats a
participar d’aquesta trobada que té per objectiu realitzar l’Assemblea General i al
mateix temps oferir a les organitzacions i als professionals un espai de relació. Aquest
any va haver‐hi una participació de 31 entitats federades.
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Durant l’Assemblea és van presentar les noves entitats federades; Accem, Associació
Cedre, Fundació pel Suport Social Solidari, Fundación de Solidaridad Amaranta,
Fundación Xilema i Grup Educadors de carrer i treball amb menors (GREC). També es
va rendir comptes de l’exercici anterior i es van presentar el pressupost i el pla d’acció
per l’any actual. Un altre punt va ser la presentació del nou Pla Estratègic de FEPA
2013‐2015 i també va haver‐hi una presentació de la situació dels programes i
projectes d’emancipació en els diferents territoris.

Grup de suport d’educadors
El passat mes de setembre de 2013 es va iniciar la 3ª edició del grup de suport
d’educadors a FEPA. El grup d’educadors treballa a nivell col∙lectiu les emocions i la
gestió de les mateixes en relació a la seva tasca educativa, havent sorgit com una
demanda de les diferents entitats federades. El grup vol donar resposta a una realitat
que s’ha observat específicament en el treball dels educadors que atenen adolescents i
joves en els pisos assistits.
Aquests educadors, a diferència d’altres que treballen en projectes diferents, estan
més sols en el seu dia a dia, no tenen en la majoria dels casos un equip de companys
per compartir la seva realitat i les seves emocions. Per tant, des de FEPA oferim i
acompanyem aquest espai de trobada i d’interrelació pels educadors que
voluntàriament hi volen participar. L’objectiu és que trobin en aquest grup un lloc on
expressar‐se lliurement i fora dels condicionants de l’entorn de la feina i de l’entitat on
estan contractats.
Treballar la gestió de les emocions dels professionals a més a més de millorar el
benestar com a educadors ajuda també als adolescents i joves, i es potencia la creació
de sinèrgies entre persones i entitats.
En general, en el grup d’educadors surten temes com la relació que estableixen amb
els adolescents i joves que atenen, els sentiments que es generen al voltant, les
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dificultats amb les quals es troben per poder‐los ajudar, la recerca de recursos
disponibles per oferir als joves, experiències personals com a educadors i també
experiències i actituds dels joves que consideren oportú compartir per veure com la
resta del grup es posiciona, l’aprenentatge al voltant de les diferents maneres de
funcionar i organitzar‐se en els pisos assistits, etc.
Cal dir que aquesta experiència resulta molt interessant i enriquidora per tots i
sobretot per aquells educadors i educadores que porten més poc temps realitzant
aquesta tasca, ja que poden aprendre dels que ja són més veterans.

Trobades realitzades durant l’any 2013
17 de gener

20 de juny

21 de febrer

19 de setembre

21 de març

17 d’octubre

18 d’abril

21 de novembre

16 de maig

19 de desembre

Entitats que han participat durant l’any 2013:
Aldees Infantils SOS de Catalunya

Fundació Mercè Fontanilles

Associació assistencial Llar Trobada

Fundació Nazareth

Associació Cedre

Fundació Obra social comunitària ‐ Oscobe

Associació In Via

Fundació Servei Solidari

Associació Punt de Referència

Iniciatives i Projectes Sòcio‐laborals

Fundació institut de reinserció social ‐ IRES

Iniciatives Solidàries

Fundació Maria Raventós
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Visites a entitats federades
Des de setembre de 2013 s’ha iniciat una ronda de visites a les entitats federades per
fer un apropament al seu funcionament, a les seves inquietuds i demandes envers la
Federació. Aquest treball fa possible enfortir les relacions i contribueix a enfocar la
tasca de FEPA per tal que sigui el més ajustada possible a les necessitats de les entitats
federades. Alhora és un bon mecanisme per tal que les entitats coneguin a l’equip
tècnic de la Federació.

Participació en actes d’entitats federades
Durant l’any 2013 s’ha assistit a la celebració d’aniversaris de dues entitats federades.
L’Associació IN VIA va celebrar el dia 10 de desembre el 60è aniversari de la seva
creació, quan un grup de dones es van unir per acollir i ajudar altres dones.
Per altra banda, l’Associació per l’estudi i promoció del benestar social, PROBENS, va
celebrar el dia 20 de desembre el seu 30è aniversari.
Ambdues entitats ho van voler celebrar amb totes aquelles persones i entitats amb qui
han compartit aquest recorregut. Des de FEPA la nostra més sincera felicitació i amb
els millors desitjos de que puguin fer molts més anys de feina ben feta com la que
estan fent.
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COMUNICACIÓ
L’àmbit de comunicació es contempla al Pla Estratègic 2013‐15 com un dels eixos a
treballar‐hi. La millora de la presència social de FEPA té un lligam molt estret amb la
capacitat de la Federació d’actuar com a difusora de coneixement i del treball de les
entitats que actuen amb el col∙lectiu de joves tutelats i extutelats o en risc d’exclusió
social en procés d’emancipació.
Durant l’any 2013 s’ha encetat una presència més activa a través de les xarxes socials.
Així, s’ha donat continuïtat al blog i s’han creat comptes de Twitter i Linkedin
començant l’activitat per consolidar‐la progressivament durant 2014.

Manteniment periòdic del blog

fepa18.wordpress.com

Creació del compte de Twitter

@fepa_18

Creació de compte a Linkedin
S’ha fet també una actualització del material gràfic (papereria i fulletó de difusió de
l’entitat) i s’ha iniciat el procés d’actualització de la pàgina web de l’entitat que es
troba en procés.

A més s’està avançant en l’elaboració d’una guia web d’emancipació per donar suport
als joves tutelats i extutelats en procés d’emancipació en diferents àmbits: suport
jurídic, suport a la inserció laboral, suport econòmic i altres recursos.
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INFORME ECONÒMIC
L’any 2013 FEPA ha comptat amb un volum d’ingressos de 638.986 euros. L’entitat ha
tancat l’exercici amb un superàvit de 4.132 euros que han passat a reserves. Els
comptes de l’entitat s’han sotmès a auditoria per VIR Audit.
Cal ressaltar el rol actiu en la cerca de noves vies de finançament. Així, s’ha presentat a
dues noves convocatòries. D’una banda, a la convocatòria de INJUVE que va ser
denegada i, de l’altra, a la Convocatòria de Ciutadania Activa duta a terme per la
Plataforma d’ONG d’Acció Social i que està pendent de resolució.

Fonts d’ingressos
M. Serveis Socials e
Igualtat ‐ Conv IRPF

1%
16%

Generalitat de Catalunya ‐
Conveni DGAIA

2%
36%

37%

Obra Social La Caixa

9%

Fundació La Marató de
TV3
Ingressos propis
Diputació de Barcelona

Distribució de despeses

11%
Aplicació directa a
projectes

21%
68%

Personal
Altres despeses
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FINANÇADORS
Durant l’any 2013 FEPA ha comptat amb el suport de les Administracions Públiques i
organitzacions que es detallen a continuació. Volem fer un agraïment sincer a tots ells
perquè sense el seu suport la nostra tasca no seria possible.

Generalitat de Catalunya
Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Atenció
a la Infància i a l’Adolescència

Fundació Obra Social “ la Caixa”

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Fundació La Marató de TV3

Diputació de Barcelona
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Federació d’Entitats
amb Projectes i Pisos Assistits
Via Laietana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
direccio@fepa18.org / gestio@fepa18.org

www.fepa18.org
Twitter: @fepa_18
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