2010

memòria

Benvolguts amics i amigues,

Un any més vos presentem davant vostre el resum de la feina feta per la federació
durant aquest darrer any.
Sens dubte, ens agradaria poder anar més enllà de les paraules i ser capaços de
transmetre, no només tasques desenvolupades, intencions, accions fetes i dutes al
davant amb esforç i entusiasme. Ens agradaria, poder transmetre el que és el valor
més gran de la federació, la vivència obtinguda amb la feina feta.
No cal ser repetitiu, ni hem descobert res si parlem de la dificultat dels temps en els
que ens trobem, que de per si, a la nostra tasca mai son els temps massa favorables
ara hi hem d’afegir el desconcert dels canvis politics, de la crisi econòmica amb la seva
repercussió a tots els nivells i camps en els que treballem i ens movem.
No obstant, el fet de tenir un espai com la nostra federació, representada a diferents
Comunitats Autònomes, ens ha de donar força i coratge. Ens uneix la tasca de millorar
les nostres intervencions educatives amb els joves tutelats i ex tutelats, i la major
dificultat dels temps presents ens ha de servir per fer-nos a tots més forts, aprendre
uns dels altres, reforçar-nos tots a tots, perquè la nostra població diana en surti més
reforçada i en millors eines per afrontar el repte que n’és la vida adulta un cop
arribada l’emancipació.
Aquí teniu aquesta memòria, on amb encerts i desencerts, hi ha al darrera moltes
hores de feina i d’on es pot desprendre que ens queda encara molt de camí per fet tots
plegats.

Una abraçada ben forta a tots i totes!!

Guillem Cladera
Vocal Junta Directiva
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
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PRESENTACIÓ
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.
Des de l’any 2009 està ubicada a Via Laietana 54, 1er pis de Barcelona, un espai que li
dona autonomia i flexibilitat a l’equip de gestió.
Actualment FEPA té federades 43 entitats de les quals 32 són de Catalunya i la resta
estan repartides per tot l’Estat Espanyol, donant resposta a les necessitats emergents
en els nois dels 16 fins als 21 anys

Relació d’entitats federades:
Seu Social a Catalunya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actua S.C.C.L
Aldeas Infantils S.O.S Catalunya
Associació per l’estudi i programació del benestar social (PROBENS)
Associació assistencial Llar Trobada
Associació aula de natura cortariu CADÍ
Associació Casa Don Bosco
Associació Catalana d’ Integració i Desenvolupament Humà -ACIDH
Associació de recerca cultural i socioeducativa ARCS
Associació educativa de pisos assistits ESPAVILA’ T
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 l’Heura
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Obra social comunitària - OSCOBE
Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social
Fundació Projecte i Vida
Fundació privada RESILIS
Fundació institut de reinserció social - IRES
Fundació Nazareth
Fundació Persona i Valors
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•
•
•
•
•
•
•
•

GEDI, Gestió i disseny, SCCL
Germans Maristes Llar Champagnat
Grup d’Esplai Blanquerna
Associació IN VIA
Iniciatives i Projectes Sòcio-laborals
Iniciatives Solidàries
Llar Enric d’Ossó
SUARA cooperativa

Seu Social a Comunitat de Madrid:

• Opción3. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
• Aldeas Infantiles SOS España
Seu Social a Castella la Manxa:

• Asociación de Profesionales por la Integración en Castilla la Mancha. API
• Asociación Vasija. Integración social de los menores de protección.
• Asociación para el desarrollo integral de menores (ADIME)
Seu Social a Andalusia:

• Asociación Paz y Bién.
Seu Social a

Illes Balears:

• Fundació Natzaret
Seu Social a

Galicia

• Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Seu social al País Basc:

• Asociación Etorbide
• Asociación Goiztiri Elkartea

Seu social a Aragó:

• Fundación Federico Ozanam
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Missió
• Representar, defensar i promocionar les entitats que atenen a joves tutelats,
extutelats i/o en risc d’exclusió social, en procés d’emancipació i d’autonomia,
així com oferir recursos que donin resposta a les necessitats plantejades.

Visió
• Aglutinar el pensar de les diferents entitats per arribar a elaborar un model
consensuat d’intervenció amb els joves tutelats i extutelats.
• Exercir la representativitat del sector com agent d’incidència i influència, tant a
les mateixes entitats com a l’administració.
• Implementar aquest model a seguir als diferents territoris, amb el suport i
reconeixement de les administracions competents.
• Treballar amb les xarxes internacionals que ens aportin una projecció europea.

Valors
•
•
•
•

Participació: als diferents espais de debat, coordinació i assessorament,
influïts activament en la seva millora.
Optimisme: per desenvolupar una actitud positiva i proactiva amb les joves.
Confiança Mútua: entre les entitats federades i la resta d’operadors
implicats.
Responsabilitat: com a capacitar de les entitats per donar resposta a les
diferents realitats dels joves i de l’entorn. Corresponsabilitat amb les
administracions i els mateixos joves.
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Òrgans de govern
El màxim òrgan de discussió dins de la Federació, és l’assemblea, que acull una Junta
Directiva en la que delega la consecució dels acords presos. La junta actual va ser
renovada en l’assemblea del 23 de Març del 2010. Operativament, aquesta Junta
delega la gestió i la coordinació de projectes i serveis a l’equip de gestió. L’any 2008, es
va crear la Comissió Executiva, que vetlla pel bon funcionament del dia a dia de la
Federació, i aquest any com a novetat en l’Assemblea General es va aprovar la creació
d’un Consell Assessor, un òrgan consultiu que té com a funció orientar a la federació
en la gestió de la qualitat i la innovació.
ASSEMBLEA GENERAL
(Entitats federades)

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Pepa Arqué – Fundació Mercè Fontanilles
Vicepresident
Ricardo Centellas – Fundació Ozanam
Tresorera
Mayte Miró – Fundació Oscobe
Secretària
Montse Ros – Associació Probens
Vocal
Raúl Rodríguez – Associació Vasija
Vocal
Guillem Cladera – Fundació Natzaret
Vocal
Carlos Roson – IGAXES3
Vocal
Joan Prat – Fundació Servei Solidari
Vocal
Anna Suñer – Fundació Resilis
COMISSIÓ EXECUTIVA
Pepa Arqué – Presidenta
Ricardo Centellas - Vicepresident
Mayte Miró - Tresorera
Montse Ros – Secretària
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CONSELL ASSESSOR

Carme Montserrat – Universitat de Girona
Jordi Bach – Generalitat de Catalunya
Pere Tusquelles – Fundació Projecte i Vida
Marta Colomer – Consultora Social
Miguel Melendro – UNED
Miquel Cubeles – Llar Champagnat
Pau Vidal – Observatori Tercer Sector
Llucià Torras – Fundació Pere Tarrés
Francesc Reverter – Diputació de Barcelona
Montse Griso – Fundació l’Heura

Durant el 2010 l’Assemblea general va tenir lloc el passat 23 de març, on va sortir
escollida per majoria la Junta Directiva actual.
La Comissió Executiva s’ha reunit un total de 12 ocasions a la seu de la federació amb
la finalitat de dotar d’operativitat a la mateixa. De forma complementària s’han portat
a terme un total de cinc reunions de Junta Directiva a diferents poblacions buscant la
proximitat de la federació amb les organitzacions del territori.
• Junta directiva a la seu de FEPA el 12 de gener
• Junta directiva a l’Espai Cabestany el 11 de març
• Junta directiva a la seu de FEPA el 23 de març
• Junta directiva a Palma de Mallorca el 28 de juny
• Junta directiva a Santiago de Compostela el 27 d’octubre
També aquest any hem endegat un òrgan consultiu nou: el Consell Assessor
• Consell Assessor a la seu de FEPA el 12 de maig
• Consell Assessor a la seu de FEPA el 17 de novembre
També aquest any hem mantingut importants reunions amb diferents administracions
MINISTERIO SANIDAD Y POL. SOCIAL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ORGANS DE GOVERN

Jornada Institucional
El dia 23 de març de 2010 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 formatiu i a més a més, d’un espai de relació
com és el dinar que s’organitza.
Durant l’Assemblea és van presentar les noves entitats federades, es va rendir
comptes de l’exercici anterior, es van presentar el pressupost i el pla d’acció per l’any i
finalment es va portar a terme la renovació de la Junta directiva. Durant l’espai
formatiu, varem poder gaudir del taller impartir magistralment per Laia Grabulosa,
responsable de recerques de l’Observatori del Tercer Sector, titulat “La transparència i
el tercer sector”.
Durant el dinar es van poder gaudir d’un bon àpat en companyia de bons professionals
i es van establir molt bones sinèrgies que en el transcurs de l’any han anat veient la
llum.
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Consell Assessor
12 de maig: reflexió estratègica
La jornada de reflexió estratègica, es va
donar en el marc de la primera trobada
anual del Consell assessor. Mitjançant la
metodologia” Momentum” el director de
la federació va conduir una sessió molt
interessant on es van aportar bones
estratègies i projectes de futur per al
sector.
La trobada va constar de 5 blocs importants:
- Necessitats i demandes
 Recollida
 Anàlisi
-

-

-

-

Síntesi de les aportacions
 Tendències de l’entorn.
 Què impactarà en el futur
 Aspectes que calen mantenir
 Aspectes que calen modificar,
ampliar o crear.
Temes claus de futur
Entendre FEPA com a punt de confiança per a totes aquelles entitats que estan
federades. Una entitat que participi a l’elaboració de polítiques socials i conegui
les realitats d’aquestes en totes les comunitats autònomes de l’estat espanyol a
fi de poder transmetre els coneixements entre comunitats.
Priorització dels temes claus
El tema clau en el que tots els membres van estar d’acord va ser “ La generació
de confiança com a element de millora del marc de relació amb tots els agents
implicats.
Iniciatives a impulsar
Focalitzar els esforços en la generació de confiança.
Iniciar roda de contactes.
Buscar assessorament.
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17 novembre: generació de confiança a través de la WEB 2.0
Dintre de la segona trobada anual del Consell Assessor, va organitzar amb l’especialista
del tercer sector, Pau Vidal, una sessió explicativa de com generar confiança.
Especialment amb tot el ventall de possibilitats que ens ofereixen les noves
tecnologies.
Del treball conjunt de tots els assistents es van extraure conclusions tan substancioses
com aquestes:
• El món virtual i el món real conformen el món actual.
• Tenim davant nostre un ventall de possibilitats que no podem deixar escapar.
En un segon moment de la jornada els membres del Consell Assessor, dintre de la visió
de futur, van destacar la importància que té per a l’entitat el recollir dades del sector.
A fi de ser conscients del volum del sector, per això, aposten per a la creació d’ una
eina de recollida de dades. Tenint clar que aquesta metodologia s’ha d’entendre com
una acció estratègia de l’entitat i no com una ocasió del moment.
També del treball conjunt es van recollir les següents aportacions:
• Es important “mapejar” el sector.
• Dimensionar la importància i volum del sector.
• Identificar fonts d’informació.
• Tenir clar que cada any serà una mica millor, no obsessionar-se el primer any en
obtenir grans resultats.
• No obsessionar-se per l’exactitud i més per l’experiència d’anar construint.
• Si volem que ens facilitin les dades, explicar millor el què i el per què.
A les reunions del Consell Assessor, a part del propis membres i els membre de junta,
hem tingut la sort de tenir com a convidats a:
Juan Francisco Jiménez
Rosa Alemany
Carme Laorden
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ÀREA DE PROJECTES I DESENVOLUPAMENT
Eina d’avaluació de les competències socials a l’adolescència
Durant els anys 2009 i 2010 per a FEPA ha estat una prioritat, dotar de marc teòric i
conceptual els processos d’emancipació. És per aquest motiu que durant l’any 2010
s’ha elaborat una eina que es va presentar en el marc de l’Intercanvi de Professionals
de Santiago de Compostela.

L’Eina, és un instrument d’avaluació que té com a finalitat que l’adolescent valori part
del seu capital competencial en 20 competències, i pugui prendre consciència de les
necessitats de millora. Aquest instrument inclou l’elaboració d’un pla pel
desenvolupament d’aquelles competències que té més dèbils en relació a les que
exigeix el context.
Es tracta d’un instrument molt vàlid pels professionals i que està tinguem una gran
acollida en tot el territori. La seva validació amb joves de la província de Barcelona ha
permès dota’l de validesa i fiabilitat.
Destacar que aquest treball dona continuïtat a la Proposta de Model Marc del Pis
d’Autonomia i s’emmarca dins la línea estratègica de la federació de dotar d’un marc
teòric i/o conceptual a les nostres entitats i als nostres professionals. Amb la finalitat
de prestar millor servei als nostres joves.
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Programa Itineraris per l’Emancipació - SAEJ Barcelona
El Servei d’Atenció Especialitzat al Jove (SAEJ), és un servei adreçat a joves tutelats i
extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), que té
com a objectiu la inserció socio-laboral dels nois fins que arribin a assolir un nivell
d’autonomia que els permeti viure sense recolzament ni de l’administració ni educatiu.
Les principals problemàtiques dels joves, estan marcades per la situació econòmica
actual. Els anys avanç de la crisi, la possibilitat d’aconseguir una feina estable en un
període curt de temps era molt factible, ara la estada en el recurs s’allarga més i això
dona l’oportunitat de treballar aspectes que potser abans no es podia, com per
exemple l’estat ànim dels joves. És aquí, on el paper de l’educador/a esdevé molt
important per a fer front a totes aquestes noves situacions.
FEPA col·labora amb aquest programa amb l’aportació d’un professional que s’integra
dins de la plantilla de l’organització que gestiona aquest recurs. La frescor i la
inquietud del nostre professional es cohesiona perfectament en un equip consolidat
amb més de dotze anys d’atenció al col·lectiu de joves tutelats i extutelats.

Aquest 2010, des del SAEJ, s’han atès un total de 99 casos. Alguns d’aquests processos
ja s’havien iniciat al 2009, i d’altres han estat ingressos del propi 2010. Tanmateix,
s’han treballat tots ells de la mateixa manera.
Com a dades resum d’aquesta àrea durant el 2010 cal destacar que:
Aquest any 2010 s’han derivat 46 nois del servei, a 52 cursos d’idioma, ja que algun
d’ells n’ha cursat més d’un. Han estat repartits de la següent manera:
FEPA memòria 2010
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En quant a formació professional, s’han fet un total de 91 derivacions a cursos de
formació per 70 dels nois que han estat al servei. Repartits entre les diferents famílies
professionals de la següent manera:
SECTOR FORMACIÓ

Nº NOIS

Emmagatzematge, logística i transport

1

Agrària

6

Automoció

3

Iniciació

7

Hostaleria

11

Edificació i obres públiques

25

Comerç, grans superfícies i supermercats

6

Industria de fusta i suro

3

Industria pesada i construccions metàl·liques

6

Muntatge i instal·lació

5

Indústria alimentària (manipulació i fabricació)

7

Estudis superiors

2

Reparació i manteniment

9
TOTAL CURSOS 91
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Davant d’aquesta situació, es proposa des del servei augmentar la prospecció
empresarial, i en els últims dies l’establiment de contacte i col·laboració amb empreses
d’inserció especialitzades en col·lectius en risc d’exclusió social.
En quant a la formació pràctica en empreses, aquest any s’han realitzat 45 pràctiques
formatives en empresa ordinària, distribuïdes entre 32 alumnes dels 99 que han passat
pel Servei.
Finalment, referent a la inserció laboral (un dels objectius finals del Servei) s’han
aconseguit un total de 34 contractes laborals repartits en diferents àmbits laborals.

SECTOR

Nº NOIS

Emmagatzematge, logística i transport.

1

Agrària

1

Hostaleria

11

Edificació i obres públiques

8

Comerç, grans superfícies i supermercats.

3

Industria pesada i construccions metàl·liques

2

Manufactures

1

Indústria alimentària (manipulació i fabricació)

3

Serveis a la comunitat i les persones

3

Reparació i manteniment

1
TOTAL CONTRACTES

34

Com ha fets principals aquest 2010, cal destacar l’allargament de les estades dels joves
atesos al servei; principalment per la situació de crisis econòmica que viu l’estat, i de la
dificultat que això comporta per als joves per aconseguir un contracte laboral que
regularitzi el seu permís de treball.
Davant d’aquesta situació, es proposa des de el servei augmentar la prospecció
empresarial, i en els últims dies l’establiment de contacte i col·laboració amb empreses
d’inserció especialitzades en col·lectius en risc d’exclusió social.
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Programa de beques d’estudi
Durant aquest any, ,molts joves han pogut gaudir del Programa de suport econòmic
per a jovent extutelat que realitzen estudis de formació reglada, endegat al mes de
setembre del 2009, coincidint amb l’inici del curs escolar. Sota la gestió tècnica i
econòmica conjunta de l’ASJTET, la Fundació La Caixa i la federació.
Els beneficiaris de les beques han estat 44 joves extutelats que han pogut beneficiar-se
d’una prestació econòmica que els ha permès 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 44
joves, 18 són nois i 26 noies.

L’import mensual de la prestació econòmica per als joves estudiants ha estat de:
563’49 € al mes.
Aquest és l’import equivalent a l’indicador en còmput mensual de renda de suficiència
de Catalunya per a l’any 2009 segons la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
La prestació econòmica rebuda ha estat compatible amb els ingressos obtinguts pel
jovent per activitats laborals, amb el límit del doble de l’indicador utilitzat per establir
la quantia de la beca en els ingressos totals conjunts. Aquest límit és el màxim, de tal
manera que qualsevol total d’ingressos superior ha comportat una reducció de la
prestació fins a aquest. Ha estat el cas de 2 dels joves.
La durada de la prestació econòmica coincideix amb la durada dels mesos que dura la
formació.
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Resultats:

• 44 joves han pogut continuar la seva formació reglada en assolir la majoria
d’edat.
• 31 joves han assolit amb èxit el seu PTI (Pla de Treball Individualitzat).
D’aquests, 28 continuaran la seva formació i per tant la permanència al
programa. Els altres 3 han finalitzat els estudis i no continuen la seva formació
reglada.
• 13 joves no han pogut finalitzar amb èxit el PTI establert.

La valoració que conjuntament en fan els beneficiaris directes, els professionals
intervinents i 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 federació, és més
que satisfactòria.

Apostarperlaformacióésunaclaramesurainclusiósocial.
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Programa Espai Jove / Punto de encuentro
Té l’objectiu de donar suport a les entitats federades de la FEPA en l’acompanyament
en el procés d’emancipació dels joves que estan en els diferents recursos i té com a
valor principal el treball complementari al que realitzen les entitats en la fase final de
desvinculació dels joves.
És un espai on els joves es poden dirigir per tal de treballar educativament el seu
procés d’emancipació. Pretén donar eines als joves perquè puguin desenvolupar-se de
manera autònoma en societat, acostant-los als recursos que existeixen al territori on
viuen.
Per tal de concretar aquesta finalitat l’espai es centra en el treball dels següents àmbits
educatius:
•
•
•
•
•

Àmbit d’ acollida i orientació
Àmbit formatiu
Àmbit de lleure
Àmbit d’habitatge
Àmbit laboral

Aquest projecte es porta a terme en la majoria de les comunitats autònomes de l’Estat
Espanyol on FEPA té presència:
Catalunya:
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Aragó:
Saragossa
Galícia:
Santiago de Compostela
Castella la Manxa:
Guadalajara
Balears:
Palma de Mallorca
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A cada comunitat autònoma s’ha adaptat el projecte en funció de la realitat concreta i
de les necessitats del territori. Es duu a terme a 8 ciutats o territoris, gestionat per 8
entitats federades.
Un exemple de la tasca desenvolupada són els tallers habilitats domèstiques i el reforç
escolar que es programen periòdicament a la ciutat de Barcelona dins de l’Espai
Cabestany on FEPA el gestiona directament des de l’Espai Jove.

A cada comunitat autònoma aquest engrescador programa és possible gràcies a
l’aportació econòmica del Ministerio de Sanidad y Política Social mitjançant la
convocatòria de l’IRPF, i l’estimable 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.

La creació de sinergies promogudes
des de la federació ha propiciat
iniciatives tan interessants com
l’intercanvi de joves i professionals
des de Palma a Castella la Manxa,
passant per Galicia.

El número de joves atesos pel projecte Espai Jove- Punto de Encuentro de FEPA a tot
l’estat espanyol aquest any 2010 és de: 2.191 joves, un nombre clarament superior
respecte l’any anterior. Algunes de les causes que expliquen que s’hagi pogut atendre i
acollir un nombre tant important de joves al llarg d’aquest any, és el context social i
econòmic actual. Alhora que aquest any s’han incorporat noves entitats al projecte,
podent arribar així a un major nombre de joves atesos.
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D’aquests 2.191 joves:
•

434 han estat atesos a Catalunya:
135 Barcelona
159 Lleida
52 Tarragona
88 Girona
• 753 a Galícia
• 557 a Aragó
• 280 a Castella la Manxa
• 167 a Balears

En quan al gènere dels joves atesos a nivell estatal la majoria dels joves segueixen sent
homes, molt per sobre del nombre de noies ateses.
El 73% de joves atesos son nois, i el 27% noies.
En relació a les edats dels joves atesos, la majoria tenen entre 18 i 19 anys (45%).
També s’han atès molts joves que tenen entre els 16 i 18 (31%), i els que menys són els
que tenen més de 20 (24%). Veiem molt important el treball educatiu que es pot fer
amb els joves que tenen entre els 16 i 17 anys, donat que amb ells es pot fer un valuós
treball d’acompanyament i orientació vers la seva majoria d’edat. I un cop assolida la
majoria d’edat, encara es continuen treballant aspectes força interessants.

En relació a la nacionalitat dels joves amb qui treballen les entitats federades de totes
les comunitats autònomes on FEPA té presència, cal destacar l’augment considerable
de joves atesos de nacionalitat estrangera.
El 55% dels joves són espanyols, i el 45% són estrangers. Aquesta dada però, canvia
substancialment segons la CCAA i per tant de la realitat concreta de cada territori, en
funció de si es tracta d’una CCAA d’arribada d’immigrants o no. Veiem per exemple,
que a Catalunya o a Aragó, s’han atès més estrangers que espanyols, mentre que a
Galícia la gran majoria són nacionals.
Així podem concloure que, a nivell estatal la nacionalitat més atesa és l’espanyola. I
dels joves estrangers, la nacionalitat majoritària és la marroquina i a continuació la
senegalesa.
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Pel que fa a la formació dels joves, veiem que el nivell educatiu dels joves atesos és
força baix. La gran majoria, un 40%, té tant sols els estudis primaris obligatoris, el 35 %
ha realitzat cursos de formació ocupacional, només un 16 % té la secundària
obligatòria, i un 9% té estudis de GM i GS. És per això, que des de la federació ens hem
proposat treballar molt seriosament en la formació com a garantia de futur de tots
aquests joves. En el nostre Consell Assessor està present aquesta voluntat mitjançant
la presència de diversos professionals reconeguts pel seu prestigi com a docents i com
a investigadors. En quan al tipus de demanda: durant aquest darrer any s’han atès
5.185 demandes dels 2.191 joves en tots els àmbits.
Àmbits i número demandes: 5.185
orientació i acollida

1.126

formatiu

1.096

laboral

1.362

vivenda

311

oci

466

jurídic

365

salut

459

Número demandes ateses per mes:
gener

195

febrer

209

març

212

abril

208

maig

182

juny

214

juliol

212

agost

180

setembre

188

octubre

95

novembre

196

desembre

196
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Davant la situació generalitzada de crisi, hem pogut observar un clar augment en les
demandes tant en l’àmbit laboral com en el formatiu. Els joves han vist la necessitat de
formar-se, i això ha originat que moltes de les demandes, anessin encaminades en la
recerca de formació, bàsicament cursos de formació ocupacional i professional.
La formació com a valor clau de futur.
També s’ha vist un petit augment en l’àmbit vivenda: joves que se’ls ha acompanyat en
el procés de recerca d’una vivenda de lloguer normalitzada sortint del circuit de pisos
assistits (bàsicament habitacions de lloguer).
En quan a les derivacions dels joves a l’espai, la gran majoria de joves han vingut
derivats de pisos assistits.
En menys percentatge, però en augment respecte el darrer any, han estat els joves
derivats de CRAE’s, amb qui s’ha pogut fer un bon treball de preparació vers
l’emancipació.
La durada del seguiment ha estat majoritàriament de 6 a 12 mesos.
I per finalitzar, 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.
També destacar en segon terme, que les baixes que es produeixen en el programa la
majoria són les baixes voluntàries i solen estar vinculades de trasllats geogràfics o
retorn amb el nucli familiar.

FEPA memòria 2010

Pàgina

22

Programa Super Herois de barri
El projecte s’ha materialitzat en un programa pilot que va sorgir al detectar la
necessitat de fer partícips als i les joves de les realitats del seu entorn i conscienciar-los
de que també depèn d’ells que aquestes realitats evolucionin o canviïn.
La missió dels Super herois de barri consisteix, en combatre en el seu entorn més
immediat les actituds negatives, capitanejar en les zones d’oci i espais de convivència
del barri hàbits saludables.
Aquest projecte, tenia com al·licient especial que els joves desenvolupessin la seva
missió d’agents saludables participant directament en la creació d’estratègies de
sensibilització que comunicarà els bons hàbits entre tots els habitants del seu barri o
comunitat.
Quatre joves de les nostres entitats van ser seleccionats per a formar part d’aquest
programa pilot. Els Super Herois, van rebre una formació en hàbits saludables i després
van estar preparats per intervenir en zones de risc del seu entorn on es cometen
“infraccions”.
Amb la seva feina, havien de redactar un informe de la seva situació en el seu barri i
aportar les seves idees i accions per millorar-la.

Aquest Projecte ha estat gestionat conjuntament amb la Consultora Social
i ha
representat una nova forma d’endegar projectes dins la federació. Aglutinant
oportunitat com aquesta, s’obre una nova forma de relacionar-nos amb empreses amb
inquietuds per les iniciatives socials.
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El Joc de l’Emancipació
Aquest any 2010 en el marc III Intercanvi de professionals celebrat a Santiago de
Compostela, varem materialitzar la iniciativa treballada durant l’any 2009, dins del
projecte d’innovació social, “El joc de l’Emancipació.”
Totes les entitats, administracions i organitzacions assistents a l’Intercanvi van poder
gaudir d’aquesta iniciativa i endur-se’n un exemplar.
El joc és una eina educativa que pretén donar visibilitat als i les joves en risc d’exclusió
social i posar en relleu les diferències i la falta de recursos en comparació amb joves
que viuen al nucli familiar.
Mitjançant una dinàmica on es feia partícips a totes les entitats assistents, explicant la
dinàmica del joc i en grups de treball elaborant noves preguntes i fent una valoració de
la feina.

Al mateix temps, volíem proporcionar als joves en particular i a la societat en general
d’una eina participativa, que permeti adaptar el joc a la seva realitat, és per aquest
motiu, que dintre del joc es proporcionen targetes en blanc per què es confeccionin les
seves pròpies preguntes.
Aquesta eina educativa ha estat presentada a diversos espais de debat com la Jornada
dels Drets dels Infants, organitzada per la Diputació de Barcelona, i on va tenir una
gran acollida. I també es va presentar al Ministerio de Sanidad y Política Social, amb
visita concertada a la Cap del Servei d’Infància.
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Programa RE-CREA’T
El Re-crea’t va sorgir com a idea a l’observar la realitat dels professionals i la idea de
cuidar al que cuida, com a projecte d’aprenentatge personal. Així doncs, aquest
projecte estava dividit en tres parts:
El poder del cos: desenvolupar els sentits, la creativitat i la comunicació corporal.

Podem millorar la nostra salut física
aprenent a escalfar el nostre propi cos
mitjançant tècniques basades en el ioga i
l’expressió corporal.

El poder de la ment: una nova actitud davant dels reptes.

Podem millorar la nostra salut mental
aprenen
quin
són
els
nostres
mecanismes de funcionament del cervell,
amb l’objectiu d’optimitzar-los.

El poder de l’esperit: lidera el teu propi projecte personal.

Podem millorar el nostre projecte vital si
prenem consciència sobre que fem, com
ho fem i per què ho fem.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant l’any 2010 hem estat presents a entitats de tercer nivell i xarxes de treball,
objectiu prioritari per a FEPA, ja que aquestes es converteixen en plataformes des d’on
donar a conèixer el nostre treball. Representar, defensar i promocionar les entitats que
atenen a joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social és l’ADN de la federació.
Sensibilitzar a les administracions en particular i a la societat en general, amb
referència als drets de les persones tutelades i extutelades, i al mateix temps, recordar
que tot dret comporta un seguit de deures.
Dins d’aquest espais de participació s’ha creat sinergies i oportunitats. A més a més,
hem aconseguit consolidar la nostra participació en les plataformes on actualment
formem part, participant activament a:

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Aspectes treballats amb la direcció:
• Participació en el Projecte de Decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011.
• Participació de l’elaboració dels Apunts per a la formulació d’un document de
propostes per als partits polítics en relació a les properes eleccions al
Parlament.
• Assistència XX Assemblea General de la Taula, del 18 de març.
• Assistència XXI Assemblea General de la Taula, del 15 de juliol.
• Presència en la presentació de l’Estudi de l’Ocupació al Tercer Sector Social de
Catalunya.
• Presència al Seminari de reflexió estratègica.
• Presència a la presentació de l’Anuari Tercer Sector de la ciutat de Barcelona.
El passat 5 d’octubre varem gaudir a la
nostra seu de la visita de la Presidenta de
la Taula d’entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya, la sra. Àngels Guiteras i el
seu director general, el sr. Toni Codina.
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Temes treballats dins del Grup de Treball d’Inclusió i Pobresa:
• Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Catalunya 2009 – 2012.
• Campanya de sensibilització i solidaritat.
• Seminari interautonòmic dins el Projecte Europeu “A favor de la inclusió social
Integractua”.
• Participació de persones en situació de risc i conflicte social. Definició del
model, enfocaments i alternatives.
• Plans d’inclusió. Tancament i avaluació.
• Presentació de l’informe – síntesi de l’avaluació de l’IGOP sobre els Plans Locals
d’inclusió Social.
• Presentació de la proposta de treball per abordar la participació de persones en
exclusió social en el sí de les nostres entitats.
• Dia Internacional per l’eradicació de la Pobresa 17 d’octubre. Preparació de
l’acte i de la campanya de comunicació i sensibilització.
• Observacions i Propostes d’esmenes al Pla d’Inclusió i Cohesió Social de
Catalunya 2010-2013.
• Sessions de participació de persones en situació d’exclusió en el sí de les
entitats, en el marc del I Congrés de Participació d’EAPN.
• Dia Internacional per l’eradicació de la Pobresa 17 d’octubre.

Temes treballats dins del Grup de Treball d’Innovació i Qualitat:
• Valoració de la IV Jornada de Qualitat
• Informació sobre la creació de la futura fundació per a les TIC en l’acció social.
Definir un pla de treball per recollir les necessitats específiques del Tercer
Sector Social en aquest àmbit.
• Informació i valoració de la propera convocatòria de l’ICASS per a projectes
d’innovació en l’àmbit del Tercer Sector Social.
• Valoració de la sessió “Serveis a la innovació per a entitats del Tercer Sector
Social. Presentació i línies d’ajut de l’any 2010 d’ACC1Ó”, de 8 d’abril, i dels
problemes sorgits amb les convocatòries Focus i 360º.
• Treball del grup sobre la V jornada d’Innovació i Qualitat de 30 de setembre.
• Treball del grup sobre la jornada entorn als models innovadors de col·laboració,
integració i/o fusió per la millora de les entitats del tercer sector de serveis
socials
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Consell Consultiu del Serveis Socials de Catalunya
El passat dia 28 de maig de 2010 es va
celebrar al Palau Moja de Barcelona la
primera sessió de la Comissió
Funcional del Consell General de
Serveis Socials, presidida pel Secretari
general del Departament d’Acció
Social i Ciutadania.

La Comissió Funcional és l’òrgan de caràcter deliberatiu que segueix de manera
permanent el desenvolupament de la gestió i de la programació dels serveis socials.
Està composada per 40 vocals permanents d’entre els vocals del Ple del Consell
General. La federació ostenta una vocalia.
Temes treballats en les diferents en les sessions de treball de la Comissió Funcional:
• Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya 2010-2013
• Pla d’Acció per a la inclusió i la cohesió social 2010-2013
• Proposta de Decret d’acreditació de les entitats de serveis socials i del Pla de
qualitat del sistema de serveis socials.
• Proposta d’Acord pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats
al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials
i econòmics.

Observatori dels drets de la Infància
Temes treballats:
•
•
•
•
•

Seguiment del l’Estudi de la Infància a Catalunya.
Publicacions i comunicació social.
Millora del Web de l’Observatori.
Definició d’un possible FORUM d‘Infància a Catalunya.
Participació en el Pla Integral, Consell Nacional i posicionament davant la
sentència de l’Estatut.
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Commemoració dels deu anys de col·laboració amb l’ASJTET
En motiu de la col·laboració dels deu anys de col·laboració amb l’Àrea de Suport al
Jove Tutelat i Extutelat, la federació va rebre conjuntament amb altres entitats, moltes
d’elles sòcies de FEPA, un reconeixement públic.

En la imatge, la Sra. Imma Pérez,
Secretària d’Infància i Família del
Departament d’Acció Social i Ciutadania,
entregant el reconeixement a la nostra
presidenta pels deu anys de col·laboració
amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat.

font: Departament d’Acció Social i Ciutadania

L'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) és la unitat que s'encarrega
d'intervenir en l'accés als recursos i serveis per a persones joves tutelades, extutelades
i amb dificultats socials que ho demanen. És a dir, és l'organisme que cerca la solució
per cobrir les necessitats de cada jove, valorant a quins programes es poden adscriure
o si necessiten un altre tipus addicional de suport.
L'atenció que l'ASJTET dóna als joves és individualitzada, a través de professionals que
els informen, orienten, acompanyen, assessoren i formen. El seguiment personalitzat
es fa durant un període de temps determinat i està basat en un compromís (el
programa de treball) que marca el camí cap a l'autonomia personal. És a dir,
s'acompanya la persona jove fins que adquireix la capacitat que li permetrà
desenvolupar la seva vida quotidiana sense la intervenció dels serveis especialitzats.
L'ASJTET s'adreça a tres tipus de joves, d'entre setze i vint-i-un anys:
•
•
•

Persones majors d'edat extutelades.
Persones menors d'edat tutelades per la DGAIA o en estudi.
Persones joves en situació de dificultat social alta i ateses a la xarxa de
protecció social.
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Dia internacional per l’eradicació de la pobresa 17 d’octubre
El Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa d'aquest any 2010 accentua la
necessitat de promoure un treball decent, una ocupació digna. Amb aquesta finalitat la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va promoure tot un seguit
d’accions que es van voler visualitzar amb un acte multitudinari al Teatre Zona Nord de
Ciutat Meridiana (Barcelona).

A l’acte va assistir com a convidat
d’honor l’Honorable Jose Montilla,
President de la Generalitat de
Catalunya.

Els responsables de les entitats que formen la Taula, van signar el manifest contra la
pobresa que us reproduïm a continuació.
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Jornada dels drets dels Infants a jugar
En el marc del Dia Internacional dels Drets dels Infants, el passat 18 de novembre es va
celebrar la jornada organitzada per la Diputació de Barcelona: “Els drets dels infants a
jugar”, a l'Auditori de la Fundació Catalana de l'Esplai a El Prat de Llobregat.
La jornada pretenia reflexionar entorn el joc com a eina d’intervenció socioeducativa
d’inclusió social a través de reflexions amb experts i taules d’experiències, dins de les
taules d’experiències FEPA va presentar “El joc de l’Emancipació”.

A l’imatge la taula d’experiències amb José A Ruiz, cap departament d’infància i nous
programes de Fundació Catalana de l’Esplai, Eva Mora, Consorci del Barri de la Mina,
Lluïsa Armengol, tècnica de Fundació La Roda, Montserrat Ginés, directora general de
la Fundació Catalana de l’Esplai i Daniel Lleida, director de FEPA.

La resposta de tots i totes els assistents va ser molt positiva i en acabar l’exposició
varius professionals es va adreçar per tal de aconseguir-ne un exemplar.
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Trobada amb professionals de l’Administració Pública de Lodz
(Polònia)
Dins d’un programa europeu en que participa PROBENS, entitat federada, la nostra
organització va tenir l’honor de col·laborar. Va impartit una sessió formativa
introductòria sobre l’organització de la societat civil catalana. Posant especial
rellevància en el paper que han jugat i encara avui en dia jugant, les organitzacions
socials en la tasca de prestar servei als col·lectius més desafavorits.
Els assistents, professionals en actiu de l’administració de Polònia, es van sentir molt
acollits, i van mostrar en tot moment molt d’interès per les explicacions que anaven
rebent.

A l’imatge s’observa el grup de
professionals, la majoria de
gènere femení. Fet que es va
comentar, com a element de
cohesió professional, ja que en
el nostre país també es dona
una major presència de dones
en els rols professionals
vinculats a l’atenció a les
persones.

Des de FEPA, se’ls hi va oferir la possibilitat de conèixer els nivells en els que es
divideixen les entitats en funció de la seva tasca:
-

1er Nivell: organitzacions que donen atenció de forma directa als usuaris.
2on Nivell: organitzacions que donen resposta a les necessitats de les entitats
que donen resposta de forma directa als usuaris.
3er Nivell: La taula del Tercer sector o EAPN

Per finalitzar la sessió es va parlar de les condicions laborals als dos països.
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III Intercanvi de professionals FEPA
Els dies 28 i 29 d’octubre es va organitzar el III Intercanvi de professionals, amb entitat
IGAXES3 com amfitriona.

En un entorn meravellós com és la ciutat de
Santiago de Compostela i en el marc de l’any
compostel·là, varem gaudir de nou amb el
retrobament dels professionals que, dia a dia,
treballen amb la missió de ajudar i acompanyar
als joves en el seu procés d’emancipació.
L’objectiu de oferir un espai d’intercanvi de
qualitat es va assolir, com mostren les enquestes
de satisfacció que van complimentar els
assistents.
Un altre indicador que ens reafirma en la línea
endegada amb les Jornades del Desè Aniversari
de la federació a Toledo, és el nombre de
participants, així com la diversitat dels territori
representats i la implicació de les diferents
administracions en la participació de taules
rodones i reunions paral·leles.

Dijous 28 d’octubre

A la imatge el Dr. Lluís Ballester, professor de la Universitat de les Illes Balears.
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On va plantejar des d’una òptica molt realista, el moment canviant que estem vivint i
que lògicament això, ens te que fer replantejaments professionals. El concepte de
joventut, és un constructe social que es modifica. Existeixen canvis en les transicions,
de l’educació al món laboral, de la dependència afectiva, de la manca del concepte de
llar. Resumint, una conferència magistral que ens ha de permetre millorar com a
professionals.
A continuació del Dr. Luís Barreiro, president d’IGAXES3 va departir amb tots i totes els
assistents una ponència molt interessant sobre les característiques que al Tercer
Sector ens fan ser diferents.

El tercer Intercanvi de professionals va ser realment, com mostren les imatges, una
espai de retrobament i aprenentatge compartit més enllà de les sessions formals.

Al llarg de la tarda, es va continuar treballant els Indicadors del Projecte de Model
Marc de Pisos d’Autonomia, amb Marta Colomer i a continuació es van portar a terme
grups de treball del Joc de l’Emancipació, amb l’objectiu que els professionals es facin
seva aquesta eina educativa.
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III Intercanvi en imatges
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Dijous 28 d’octubre
Conferència La participació com a repte. A càrrec de la Sra. Isabel Lópes,
coordinadora del projecte Humanus CAM, dirigit a joves en situació de desavantatge o
embaràs precoç o amb fills a càrrec. El propòsit de la intervenció és promoure el
desenvolupament personal, social i professional, i l’exercici dels drets i deures de la
ciutadania.
La ponent va remarcar especialment la necessitat d’empoderar als joves en el seu
trànsit a la vida adulta, mitjançant processos participatius com els exemples que va
exposar.
A continuació es va portar a terme un panell d’experiències de participació, que van
despertar gran expectativa i pensem que les experiències presentades van respondre a
l’interès generat.
Taller de vídeo participatiu: Col·lectiu Circes: creat amb l’objectiu de concebre i de
realitzar objectes audiovisuals com una premissa clau, donar la mateixa importància
als processos de treball, metodologies participatives i la experiència com a objecte
final del treball.
Projecte SuperHerois de barri: presentat com a experiència participativa on el joves
són empoderats en diverses àrees per després replicar el model en altres joves del seu
barri. A més a més presentat com un experiència de col·laboració entre la iniciativa
privada lucrativa i la iniciativa sense afany de lucre.
Experiència d’una jove tutelada: potser va ser el relat més captivador de tot
l’intercanvi. El seu valor, se jove tutelada i formar part de plataforma d’acció social
com és EAPN – Galicia.
Asociación d’extutelats: Pere Tusquelles, gerent de la Fundació Projecte i Vida va
presentar aquesta iniciativa que ha anat sorgint en el seu àmbit d’actuació i ell des de
les seves inquietuds han anat seguint i recolzant.

Imatge de la clausura de les Jornades
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ÀREA DE FORMACIÓ I ASSESORAMENT
Jornades més significatives que han assistit els membres de la Federació:

Jornada 15 anys dels programes de suport als joves tutelats i
extutelats. La igualtat d’oportunitats un repte per a les
administracions públiques
El passat 4 i 5 de març el Departament d’Acció Social i Ciutadania va organitzar
aquestes jornades a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de conèixer el treball que
es porta a terme en altres països d’Europa amb joves provinents del sistema públic
de protecció. Exposar l’evolució i la situació actual dels programes de suport al jove
a Catalunya.
Els continguts de les jornades feien referència a l’explicació dels diferents projectes
que es porten a terme en altres països d’Europa amb joves que han passat pel
sistema públic de protecció. I sobre tot, donar a conèixer les polítiques públiques a
Catalunya en matèria d’igualtat d’oportunitat i emancipació del jove a Catalunya.
Els destinataris eren les entitats col·laboradores del Pla de joves, tècnics de l’Àrea
de Suport al jove, Educadors de centres d’acció educativa, personal tècnic dels
Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) professionals de la Secretaria
d’Infància i Adolescència i Serveis Socials.

La federació va participar
activament moderant la taula
rodona on participaven moltes
de
les
organitzacions
catalanes.

Participació en el seminari sobre comunicació organitzat per ECAS,
amb una sessió sobre “Situacions de crisis en centres de menors”.
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Jornades més significatives organitzades per la Federació destinades a les entitats i
als seus professionals:

Esmorzars de treball:
En el mes d’abril de l’any 2009 , FEPA va iniciar els Esmorzars de treball, pensat com un
espai de trobada i de debat entre professionals que treballes amb joves en risc social.
Els esmorzars es van dividir en dos tipologies segons els destinataris. Els Esmorzars de
la Federació, adreçats a responsables de les entitats i l’Espai d’educadors, adreçat als i
les professionals educadors.

Esmorzars de la federació:
Dia 11 de març Gestió de Recursos Humans. Mónica Pérez Human Resources Field.
Metges sense fronteres.

Espai Educadors/es:
Dia 17 de febrer: Educació i identitat sexual. Marta Ortega, pedagoga.
Dia 8 de març: Sexualitat saludable i prevenció del VIH. David Paricio, Sidaestudi

Dia 20 d’abril: Trastorns alimentaris. Natxo Garrido. Psicòleg Clínic. Hospital
Universitari. Mútua de Terrassa.
Dia 18 de maig: Com parlar de salut amb els joves. Oussenynou Niang. Agent
Comunitari de Salut.
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Trobada d’educadors Punto de Encuentro / Espai Jove
Al mes de febrer del 2010 es va convocar la trobada d’educadors del punto de
encuentro/espai jove amb el fi de coneixents i elaborar una eina de recollida de dades
dels menors que s’atenen anualment en aquest recurs, per comunitats autònomes

Amb la finalitat de dotar de més importància a la tasca que s’està portant a terme als
diferents territoris, s’ha iniciat una nova dinàmica que consisteix en organitzar una
trobada de tots i totes els i les professionals d’atenció directe que estan involucrats en
aquest programa. Totes les entitats que conformen aquesta xarxa de treball envien als
seus professionals amb la finalitat de dotar de més i millors estratègies per fer front a
les necessitats canviants del món dels joves atesos.

FEPA memòria 2010

Pàgina

39

Càpsules de formació
Amb el fi de donar resposta a necessitats de formació detectades a les entitats
federades, se’ns va ocórrer oferir unes càpsules de formació a fi de dotar d’eines als
professionals que treballen en les mateixes.

Durant aquest 2010 és van realitzar satisfactòriament una sessió formativa de
“Lideratge emocional”, a la seu de IGAXES a Santiago de Compostela i una Jornada de
Reflexió Estratègica a la seu de Natzaret a Palma de Mallorca.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
En tots els escenaris FEPA està present

A l’inici del 2009 s’aposta per
les noves tecnologies. Si FEPA
tenia que ser visible, tenia que
estar present, en tots els
escenaris possibles. Les xarxes
social són una realitat
consolidada al nostre món
actual.

Amb motiu del III Intercanvi de Professionals vàrem
utilitzar una nova eina de comunicació, la creació i
explotació audiovisual.
La creació d’un vídeo promocional de l’acte ha
tingut una gran rebuda i expectació.

De nou la utilització de la xarxa va ser fonamental
per a fer arribat a un nombre més gran de
persones i institucions el nostre missatge.
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INFORME ECONÒMIC
FONT D’INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

FEPA memòria 2010

Pàgina

42

FINANÇADORS
Volem agrair molt sincerament el finançament concedit per les organitzacions,
administracions i empreses que detallem a continuació. Sense el suport de les
quals, el treball de FEPA no hagués estat possible.

Generalitat de Catalunya
Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat

Fundació “ La Caixa”

Ministerio de Sanidad y Política Social

COL·LABORADORS
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Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
Via Laietana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
fepa18@telefonica.net
www.fepa18.org
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