2011

memòria

Benvolguts companys i companyes,

Tots sabem que vivim moments de dificultat en la nostra societat, especialment en
l'àmbit de l'ocupació, la carència afecta moltes persones, però de manera especial als
nostres joves tutelats i extutelats, que es veuen en la necessitat d'accelerar els seus
processos d'autonomia per assolir amb poc més de 18 anys una emancipació que se
sustenta bàsicament en l'autosuficiència econòmica, o el que és el mateix, en la
consecució d'una ocupació més o menys estable.

No obstant això, davant aquesta situació, l'única actitud possible és la de la confiança,
en nosaltres mateixos i en els joves, donat el potencial real d'uns i altres. Els joves han
demostrat continuadament no només la seva capacitat, sinó també la confiança que
tenen en ells mateixos a més de l'esforç i la il.lusió que tenen, la qual cosa ens obliga a
tots a adoptar una mirada resilient cap a ells, que reforça la idea de l'acompanyament
en un camí que cada dia dirigeixen i protagonitzen.

D'altra banda, la diversitat d'entitats que formen part de FEPA i la varietat de projectes
gestionats a través d'aquestes, no es pot entendre d'una altra manera sinó com un
enorme cabal de riquesa que, com a Federació, hem de saber canalitzar eficientment,
perquè aquesta experiència generada entre tots estigui a l'abast d'entitats i
professionals.

En època de dificultats, compartir adquireix un valor addicional al que de per si té. És
un moment de treballar units i posar en valor més que mai el fet de pertànyer a una
Federació, materialitzat en tot allò que FEPA ens pot oferir, però també en el que
nosaltres podem aportar al benefici comú. Els nostres joves s'ho mereixen.

Ricardo Centellas
Vicepresident de FEPA
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
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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.
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 45 entitats de les quals 34 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. Aquest any 2011 s’ha incorporat a l’entitat 2
organitzacions, la Fundació Maria Raventós i l’Associació Amics.

Relació d’entitats federades:

Seu Social a Catalunya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actua S.C.C.L
Aldeas Infantils S.O.S Catalunya
Associació AMICS
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 Maria Raventós
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Obra social comunitària - OSCOBE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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 Andalusia:

• Asociación Paz y Bién.
Seu social a Aragó:

• Fundación Federico Ozanam
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

Illes Balears:

• Fundació Natzaret
Seu Social a

Galicia

• Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Seu Social a Comunitat de Madrid:

• Opción3. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
• Aldeas Infantiles SOS España
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Seu social al País Basc:

• Asociación Etorbide
• Asociación Goiztiri Elkartea

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 govern 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.
A finals d’aquest any s’ha substituït a la Junta Directiva i a la Comissió Executiva la
representant d’OSCOBE. També s’ha incrementat la Comissió Executiva amb un
membre més representant de Fundació Servei Solidari.
Per altra banda, en aquest 2011 ha continuat la tasca del Consell Assessor que ja es va
iniciar l’any passat, un òrgan consultiu que té com a funció orientar a la Federació en la
gestió de la qualitat i la innovació.
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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
Vocal
Teresa Ripoll – Fundació Oscobe

COMISSIÓ EXECUTIVA
Pepa Arqué – Presidenta
Ricardo Centellas - Vicepresident
Mayte Miró - Tresorera
Montse Ros – Secretària
Joan Prat – Vocal
Teresa Ripoll – Vocal
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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

L’any 2011 l’Assemblea general es ve reunir una vegada el dia 23 de març.
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 quatre reunions de Junta Directiva;
•
•
•
•

Junta directiva a la seu de Fundación Federico Ozanam el 12 de gener
Junta directiva a la seu de FEPA el 23 de març
Junta directiva a la seu de FEPA el 15 de juny
Junta directiva a la seu de FEPA el 29 de setembre
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PRESENTACIÓ DE LES LÍNEES D’ACCIÓ 2011
Durant aquest any 2011 FEPA ha treballat en les línies que definia el seu
Pla Estratègic 2007-2012 reforçant aquelles que en el nou entorn i
donada la situació de l’entitat semblaven prioritàries

1.- Ser representatius en el territori i també davant de les diferents administracions
En aquesta línia es situen la major part de les accions dutes a terme des de l’àrea de
participació i relacions institucionals. FEPA ha fet present la realitat dels projectes
d’emancipació dels joves tutelats i extutelats i de les entitats que els gestionen en
aquells espais de representació del tercer sector més significatius. Aquesta funció ha
estat especialment rellevant en l’àmbit català.
Des de FEPA s’ha mantingut també la relació amb les diferents administracions
públiques responsables tant a nivell estatal com autonòmic. El contacte ha estat més
intens amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i l’Àrea de Suport al Joves
Tutelats i Extutelats. Cal destacar especialment el diàleg constant durant els darrers
mesos de l’any amb l’Àrea de Suport el que ha permès reforçar una relació cabdal per
a construir projectes conjunts que donin resposta als reptes que l’entorn planteja als
joves que atenem.
2.- Augmentar fons i optimitzar recursos
Durant l’any 2011 les principals fonts de finançament dels projectes de FEPA s’han
mantingut. Al mes de juliol es va renovar públicament el conveni amb la Fundació La
Caixa pel programa de beques. L’acta va permetre reconèixer públicament els joves
que segueixen un itinerari formatiu.
Tot i que s’han explorat possibilitats d’algun nou finançador les gestions no han donat
fins ara bons resultats. En aquesta línia, es situen les accions dutes a terme pel nou
equip de FEPA que ha iniciat la revisió de les vies de finançament europeu engegant-se
de forma experimental un grup de treball per a presentar un projecte a un
convocatòria europea durant l’any 2012.
Cal destacar que FEPA ha sotmès els seus comptes a una auditoria avançant així en el
seu compromís de rigorositat.
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3.- Impulsar un discurs comú i clar que doni suport a les entitats que treballin amb
els joves
L’entorn de crisi i retallades ha marcat un discurs que durant l’any 2011 han liderat els
espais de representació del sector en el seu conjunt. Així FEPA ha participat de forma
activa en totes aquelles demandes que des del Tercer Sector s’han plantejat. A nivell
específic, la Federació no ha treballat enguany per a crear un discurs específic i
diferencial tot i que s’ha continuat liderant la difusió i el coneixement del Model Marc
com a projecte de referència. La Junta i la Jornada Institucional han constituït els
espais centrals de participació i construcció de discurs durant el primer semestre del
2011.
Les visites dutes a terme durant el segon semestre de l’any pel nou equip directiu a
gran part de les entitats federades han volgut obrir nous espais de comunicació i
reforçar un fil que ha de permetre en el futur construir nous espais per a identificar els
reptes a abordar i consensuar el discurs a construir.
4.- Desenvolupar accions especifiques adreçades als pisos, als joves, professionals,
entitats i administracions
Des de l’àrea de projectes i desenvolupament així com des de l’àrea de formació s’han
continuat impulsant accions específiques destinades a ampliar i millorar la qualitat dels
serveis destinats als joves en procés d’emancipació.
En l’àmbit de formació cal destacar enguany la priorització de la formació en la
metodologia de competències. Una aposta organitzativa que no ha estat exempta de
dificultats però que ha permès a finals d’any 2011 comptar amb un grup d’entitats
coneixedores amb profunditat de la metodologia i disposades a constituir una comissió
que treballi el tema.
Pel que fa al desenvolupament de projectes, tot i que com a Federació l’atenció directe
no forma part dels objectius específics sí que ho és la recerca de finançament o
l’impuls de projectes que puguin tenir major impacte, viabilitat o sostenibilitat duts a
terme conjuntament. És dins d’aquest marc que es situen els projectes de Punto de
Encuentro, Itinerarios de Emancipación i el Programa de Suport Econòmic per a
l’Estudi.
FEPA ha estat el marc des de on s’han finançat els Punts de Trobada a diferents
territoris que han gestionat entitats membres de la Federació. Els Punts de Trobada
permeten complementar els serveis oferts als joves i es converteixen en espai de
referència pel col·lectiu.
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Aquests espais de trobada són finançats gràcies a la subvenció del IRPF que també
permet el desenvolupament del projecte itineraris d’emancipació que es du a terme a
Catalunya i Aragó. Aquest
A aquests projectes d’atenció directe, duts a terme directament per entitats del
territori, s’hi afegeix el programa de suport econòmic per a l’estudi del que FEPA n’és
partícep. Gràcies a aquest programa més de 40 joves extutelats han pogut rebre un
suport econòmic per a continuar amb el seu projecte formatiu.
El canvi d’equip directiu de l’entitat, a mitjans d’any, ha suposat una oportunitat per a
que Junta i equip reflexionin novament sobre el rol de l’organització i les accions a
emprendre en un entorn que sens dubte ens obliga a tots a repensar el que fem i com
ho fem.
A partir d’aquesta reflexió i partint de la necessitat de reforçar el valor representatiu
de la Federació, element central de la seva missió, s’ha prioritzat el coneixement de la
realitat que FEPA representa així com l’enfortiment de la relació i la confiança amb les
entitats membres i les administracions. Aquesta prioritat ha suposat la realització de
visites a les entitats i les administracions i el desenvolupament d’instruments que
permetin millorar la relació i la comunicació de l’entitat (revisió base de dades, mailing,
recopilació d’informació bàsica, nou fulletó... ). Dintre d’aquesta línia es situa també el
treball per a redefinir la cartera de serveis (un treball que encara s’està duent a terme)
i dotar de major rigorositat i transparència l’entitat amb mesures, entre d’altres, com
la realització d’una auditoria.
Sense oblidar les altres prioritats estratègiques, el reforç de la representativitat i la
necessària generació de coneixement que permeti definir clarament el sector i
comunicar el seu impacte es converteixen així en línies cabdals d’actuació pel 2012. Un
any durant el qual l’obertura de nous espais de participació de les entitats federades
que permetin donar resposta als reptes que afronten i construir discurs en temes
cabdals es situa també com a objectiu prioritari. Un any durant el qual FEPA haurà
d’ampliar la seva participació en els espais de representació del tercer sector a nivell
autonòmic però també estatal, espais que en un entorn de crisis són més necessaris
que mai si volem que els drets socials no facin un pas enrere.
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ÀREA DE PROJECTES I DESENVOLUPAMENT
Durant l’any 2011 FEPA ha continuat gestionant la recerca de
finançament, impulsant i donant cobertura a projectes d’atenció directe
en els que participen diverses entitats o tenen caràcter transversal
parlem així de projectes com els punts de trobada, els itineraris d’emancipació o el
programa de beques.

La Federació també ha treballat per a vetllar per la qualitat i la difusió de
serveis i productes propis com el joc de l’emancipació i el suport jurídic i en el
desenvolupament de nous projectes com l’Associació d’Aprenentatge Grundtvig
sobre oci

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
Àmbit de vivenda
Àmbit d’oci i temps lliure
Àmbit d’habitatge
Àmbit jurídic
Àmbit de salut
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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
8 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 (amb excepció
de Lleida), el que permet reforçar la col·laboració i integrar l’oferta de serveis pel
col·lectiu.
El número de joves atesos pel projecte Espai Jove - Punto de Encuentro de FEPA a tot
l’estat espanyol durant aquest any 2011 ha estat de: 635 joves, els quals han rebut un
total de 7233 atencions repartides en 4077 demandes diferents. Un nombre
d’atencions clarament superior respecte l’any anterior. Algunes de les causes que
expliquen que s’hagi pogut fer totes aquestes atencions als joves al llarg d’aquest any,
és el context social i econòmic actual.
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En quan al gènere dels joves atesos a nivell estatal, l’àmplia majoria, un 79% segueixen
sent nois, molt per sobre del nombre de noies ateses.
En relació a les edats dels joves atesos, els que tenen entre 18 i 20 anys són
aproximadament el 40%, de menys de 18 anys són el 35%, i els joves que s’han atès de
més de 20 anys són el 25% restant.

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.
Aproximadament la meitat dels joves són espanyols mentre que l’altre meitat són
estrangers, la majoria marroquins. S’observa però un increment de joves subsaharians
i una petita part de joves sudamericans. Aquesta dada, canvia substancialment segons
la CCAA i per tant de la realitat concreta de cada territori.
Pel que fa a la formació, veiem que el nivell educatiu dels joves atesos és força baix.
Un 45% aproximadament tenen només els estudis primaris obligatoris, un 30% ha
realitzat algun tipus de curs de formació ocupacional o PQPI (aquests no tenen el
graduat escolar), només un 15% tenen la ESO i un 10% tenen estudis de Formació
Professional de Grau Mig, Grau Superior o bé Batxillerat. És per això, que des de la
federació, veiem com una prioritat molt important treballar seriosament en la
formació com a garantia de futur de tots aquests joves.
En quan al tipus de demanda, durant aquest any 2011 s’han atès 4.077 demandes dels
joves entre tots els àmbits.
Àmbits i número de demandes:

orientació i acollida

533

formatiu

1.275

laboral

1.046

vivenda

294

Oci i temps lliure

272

jurídic

462

salut

195
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Número de demandes ateses per mes:
gener

281

febrer

252

març

233

abril

432

maig

447

juny

482

juliol

238

agost

278

setembre

336

octubre

382

novembre

415

desembre

301

Podem observar, que els àmbits que més demandes generen són, amb molta
diferència, el laboral i el formatiu. Els joves veuen la necessitat de formar-se per poder
treballar, i més en el context actual de crisi que estem patint. Això ha portat que el
primer lloc de les demandes l’ocupi l’àmbit formatiu, rebent peticions pel que fa la
recerca de formació, bàsicament en cursos de formació ocupacional i professional.
Aquesta dada és molt significativa perquè si comparem amb la memòria del 2010, el
primer lloc l’ocupava la demanda laboral i aquest any el primer lloc l’ocupa la demanda
formativa.
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
joves derivats de CRAE’s, amb els quals també s’ha pogut fer un bon treball de
preparació vers l’emancipació.
La durada del seguiment, ha estat majoritàriament de 6 a 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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També cal dir, que les altres baixes que es produeixen en el programa, la majoria són
baixes voluntàries i solen estar vinculades a trasllats geogràfics o retorns al nucli
familiar.

Programa Itineraris per l’Emancipació
El programa itineraris per l’emancipació pretén oferir 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,
Serivicios Sociales e Igualdad 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 dels PEP (Proyecto de autonomía y
emancipación del Gobierno de Aragón) dels joves tutelats i extutelats a aquesta
comunitat. A través del programa a més la Fundación Federico Ozanam contracta 4
educadors que realitzen el seguiment dels itineraris individualitzats dels joves en pisos
assistits.
A Catalunya, el programa itinerarios ha permès reforçar l’any 2011 el servei d’atenció
especialitzada al jove (SAEJ) i donar suport a l’obertura d’un nou pis assistit destinat
específicament a noies, de la Fundació Maria Raventós.
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La metodologia de base del programa itineraris d’emancipació és l’atenció
individualitzada d’acord amb les necessitats de cada jove i el recolzament que s’ofereix
se centra en les següents àrees: personal, econòmic, residencial i formatiu laboral.

Projecte Itineraris per l’Emancipació - SAEJ Barcelona- Fundació Mercè
Fontanilles
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 arriben a assolir un nivell
d’autonomia que els permet viure sense recolzament ni de l’administració ni educatiu.
FEPA ha col·laborat amb aquest programa aportant-hi un professional que s’ha
integrat dins de la plantilla de l’organització que gestiona aquest recurs, la Fundació
Mercè Fontanilles. El temps que hi ha estat treballant, juntament amb la motivació
personal i l’experiència adquirida l’ha portat a integrar-se perfectament en un equip
consolidat amb més de dotze anys d’atenció al col·lectiu de joves tutelats i extutelats.
Aquest 2011, des del SAEJ, s’han atès un total de 97 nois. 60 d’aquests joves ja hi eren
l’any 2010, i la resta han estat ingressos del propi 2011. Tots aquests joves han rebut
suport per accedir a un allotjament, generalment un pis compartit perque una vegada
es desvinculi del servei el pugui mantenir. A més a més, se’ls hi ha facilitat la
manutenció i una orientació i seguiment especialment en l’àrea de formació i inserció
laboral.

TOTAL JOVES ATESOS PEL SAEJ

97

Allotjament

97

Cursos de formació

103

Pràctiques a empreses

60

Contractes laboral

20
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Projecte itineraris per l’Emancipació - Fundació Maria Raventós
Barcelona

El mes d’agost del 2011 la Fundació Maria Raventós va inaugurar un nou servei, el pis
assistit NOA per a joves extutelades. 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 nou pis té una capacitat
per a 7 places.
A través del projecte itineraris FEPA col·labora amb aquest recurs aportant-hi una
educadora social que s’ha integrat dins de la plantilla de professionals de l’entitat que
gestiona aquest recurs.
Durant l’any 2011 el recurs ha atès un total de 4 noies.

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 seu Centre de Recursos, que es la plataforma de
gestió dels PEP (Proyecto de autonomía y emancipación del Gobierno de Aragón) dels
joves tutelats i extutelats a la Comunitat d’Aragó i contractar 4 professionals de suport.
Des del Centre de recursos es gestionen
•

Serveis d’informació, assessorament i derivació

•

Allotjament alternatius

•

Beques o recolzament econòmic

•

Inserció laboral de joves i itineraris individualitzats

•

Recolzament 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.
Allotjament alternatiu
Durant l’any 2011 un total de 31 joves que han estat atesos en recursos d’habitatge,
24 en pisos assistits i 7 en allotjaments alternatius.
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RECURS

PLACES

RESIDENTS

Piso Arrabal

3

6

Piso Las Fuentes

3

5

Piso Rioja

3

5

Piso Universidad

3

2

Piso Villacampa

5

6

Orientació, assessorament, inserció laboral de joves i itineraris individualitzats

Cent-nou joves han estat atesos pel Centre de Recursos en la recerca de feina. La
distribució dels joves en funció de la seva procedència ha estat la següent.

PROCEDÈNCIA

NOMBRE

usuaris de pisos tutelats

29

usuaris de pisos d’emancipació

24

usuaris d’allotjament alternatiu

4

usuaris extutelats

43

usuaris d’altres centres

9

Total

109

S’ha d’assenyalar en respecte a anys anteriors l’increment considerable de joves
extutelats ja no vinculats a cap servei que han utilitzat el servei.
De tots els joves que han buscat assessorament laboral, s’han elaborat 66 itineraris
individualitzats.

Beques o recolzament econòmic

Un total de trenta joves s’han beneficiat d’una beca econòmica durant aquest any
2011, el que ha suposat 170 mensualitats, essent la mitja de percepció de 5 mesos.
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Recolzament formatiu
Durant l’any 2011 s’ha ofert suport i assessorament a 69 joves que estaven estudiant.
La distribució dels estudis era la següent:

PROCEDÈNCIA

NOMBRE

Grau Superior

1

Grau Mig

9

ESO

15

PQPI

24

Aula Taller

1

Formació Ocupacional

7

Escola Taller

1

Altres estudis

11

TOTAL

69
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Programa de suport econòmic per a l’estudi - Barcelona

Al setembre del 2010, i coincidint amb l’inici del curs escolar, va endegar-se la 2a
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.
43 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 43
joves, 19 són nois i 24 noies.

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE

44%

24

19

56%
NOIS
NOIES

L’import mensual de la prestació econòmica per als joves estudiants ha estat de:
563’49 € al mes, el mateix que a la 1ª edició. Aquest és l’import equivalent a
l’indicador en còmput mensual de renda de suficiència de Catalunya per a l’any 2010
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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 només d’1 dels 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:
• 43 joves han pogut continuar la seva formació reglada en assolir la majoria
d’edat.
• 30 joves han assolit amb èxit el seu PTI (Pla de Treball Individualitzat).
D’aquests, 25 continuaran la seva formació el curs vinent i per tant la
permanència al programa. Els altres 5 no continuen per que han finalitzat la
seva formació amb èxit.
• 13 joves no han pogut finalitzar amb èxit el PTI establert.

La valoració 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 més que
satisfactòria.
Cal dir a més a més, que el passat 14 de juliol es va organitzar l’acte institucional del
Programa de Suport econòmic per a l’estudi on es va fer un reconeixement als joves
extuletats que, gràcies a aquest suport econòmic, han pogut seguir els seus estudis
amb la finalitat de potenciar les competències professionals per facilitar la seva
incorporació al món laboral i inclusió social.
L’acte de reconeixement també va servir per renovar el conveni de col·laboració entre
l’Obra Social “La Caixa” i el Departament de Benestar Social i Família per a seguir
oferint aquestes ajudes el proper curs.

FEPA memòria 2011

Pàgina

24

Apostarperlaformacióésunaclaramesurad’inclusiósocial.

El Joc de l’Emancipació
L’any 2010 en el marc del III Intercanvi de professionals celebrat a Santiago de
Compostela, es va presentar la iniciativa treballada durant l’any 2009, dins del projecte
d’innovació social, “El joc de l’Emancipació.”
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.
Durant el primer semestre del 2011 s’ha continuat fent difusió d’aquesta eina
educativa i ha estat presentada i entregada a diferents entitats federades a FEPA que
encara no tenien “El joc de l’Emancipació”.
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L’Associació d’Aprenentatge Europeu Grundtvig- Aprenent
sobre l’oci

El darrer trimestre de l’any 2011 FEPA va convidar a les entitats membres interessades
a participar en un grup de treball per a dissenyar un projecte al voltant de l’oci i els
joves per a poder presentar a una convocatòria europea d’intercanvi sota el paraigües
dels programa Grundtvig.
Set entitats varen mostrar el seu interès en prendre part del projecte i varen participar
de forma activa en les dues reunions de treball que es varen dur a terme per a
concretar-lo. Com a resultat d’aquestes reunions es va obtenir un document que
recollia les principals línies de treball proposades per a crear una associació
d’aprenentatge internacional al voltant de l’oci dels joves. Aquest document es va fer
arribar a 5 entitats europees , essent tres entitats, una alemanya, una francesa i una
altra italiana les que varen mostrar el seu interès a formar part de la xarxa.
El projecte s’ha presentat a convocatòria europea i està pendent de resoldre’s el
finançament. Si s’aprova el projecte s’iniciarà al juliol de 2012 i està previst que acabi
al juliol de 2014.

Entitats participants
Resilis
Fundació Servei Solidari
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Ciutat i Valors
Fundació Projecte i Vida
Fundació IRES
Fundació Probens
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ÀREA DE FORMACIÓ I ASSESORAMENT
Des de l’àrea de formació i assessorament s’ha treballat enguany per a
formar a les entitats membres especialment en l’àmbit metodològic. La
formació en competències ha estat l’eix central de la formació oferta.

També s’han fomentat espais d’intercanvi i formació específica per
educadors i s’ha continuat potenciant la formació de l’equip propi.

Pla de formació en el model de treball per competències
Des de l’any 2009, per a FEPA, ha estat una prioritat dotar de marc teòric i conceptual
a les nostres entitats i als nostres professionals. Amb la finalitat de donar un millor
servei als joves i els seus processos d’emancipació, aquest any 2011 s’ha realitzat un
pla de formació per ajudar a tots aquells professionals interessats en implementar el
model de treball per competències a la seva entitat.
Aquesta metodologia de treball per competències parteix dels documents “Proposta
de model marc de pisos d’autonomia” i “Eina d’avaluació de les competències socials
en l’adolescència” i cal destacar que la realització d’aquest pla de formació dona
continuïtat i s’emmarca dins la línea estratègica de la federació d’aprofundir en la feina
que s’està realitzant amb els joves de les nostres entitats.
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.
El pla de formació ha estat impartit per Marta Colomé, consultora experta en el model
de competències, i organitzat en 3 sessions presencials de treball repartides durant
l’any 2011; el 3 de març, el 22 de juny i el 15 de desembre en horari de matí de 9.30 a
14.30 a la seu de FEPA. En aquestes sessions s’han exposat les bases tècniques sobre el
model de treball per competències i coordenades per a dissenyar un pla estratègic
d’implementació, després de que les entitats participants entreguessin el seu pla
d’implementació, en la darrera sessió la Marta Colomer va fer un retorn dels resultats.
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A partir d’aquí i per continuar desenvolupant el model de treball per competències,
s’ha creat una comissió de treball que es reunirà periòdicament a la seu de FEPA
durant l’any 2012.
Entitats que han participat en el Pla de Formació:
1. Fundació Natzaret
2. Fundació institut de reinserció social. IRES
3. Fundación Federico Ozanam
4. Associació Casa Don Bosco
5. SUARA cooperativa
6. Fundació Mercè Fontanilles
7. Fundació Ciutat i Valors
8. Germans Maristes Llar Champagnat
9. Fundació Obra social comunitària. OSCOBE
10. Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector. IGAXES
11. Aldeas Infantils SOS Catalunya
12. Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social
13. Fundació privada RESILIS
14. Fundació l’Heura
15. Asociación IN VIA
16. Asociación VASIJA. Integración social de los menores de protección
17. Actua S.C.C.L.

Trobada d’educadors Punto de Encuentro / Espai Jove
El dia 9 febrer de 2011 es va convocar 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.
Per tal de dotar de més importància la tasca que s’està portant a terme als diferents
territoris, s’ha continuat amb la dinàmica d’organitzar, des de FEPA, una trobada
anual dels professionals i responsables de l’atenció directe que estan involucrats en
aquest programa. Les entitats que formen aquesta xarxa de treball és important que
tinguin el màxim d’estratègies per fer front a les necessitats canviants del món dels
joves atesos.
La trobada d’aquest any va incloure una visita guiada a l’Espai Cabestany, centre de
referència per a joves extutelats i també una visita al Servei d’Atenció Especialitzat
per a Joves SAEJ. Per una altra banda, es va fer també la reunió dels responsables de
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Punto de Encuentro/ Espai Jove on es va parlar dels objectius que cada entitat es
planteja per l’any 2011 i també es va fer una valoració des de la coordinació del
recurs.

Càpsules de formació
Amb la finalitat de donar resposta a necessitats de formació detectades a les entitats
federades, FEPA ha continuat oferint les càpsules de formació en estratègia, gestió
de l’estrès i gestió corporal. Enguany tant sols una entitat ha sol·licitat aquesta
formació. Així al mes de març és va realitzar una capsula de formació sobre “El cos” a
Mallorca.
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Formació del personal

L’assistència a jornades, congressos i trobades diverses ha estat important per a FEPA.
La participació en aquests espais permet reforçar les relacions institucionals i a l’hora
visionar la realitat del col·lectiu i el sector. A més, la formació del personal propi pot
tenir un efecte multiplicador ja que la informació i formació rebuda pot difondre’s
entre les entitats membres.

Jornades i cursos més significatius que han assistit els membres de la Federació
durant l’any 2011:
-

21 de gener. Jornada “De Caixes a Bancs. La fi del compromís amb la societat?”.
Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

-

Gener i febrer. Curs de direcció. Fundació Pere Tarrés.

-

3 i 4 de març. II Fòrum dels Serveis Socials Municipals. Auditori ONCE de
Barcelona.

-

20 de setembre. V jornada d’Innovació i qualitat. Espai Jove La Fontana,
Barcelona.

-

27 de setembre. “Obrint Portes” Jornada de debat i reflexió sobre l’acció social
en l’àmbit penitenciari. Caixa Fòrum Barcelona.

-

Setembre i Octubre. Seminari sobre indicadors. Fundació Pere Tarrés.

-

3 de novembre. Jornada “ Avaluació de programes del Tercer Sector”. Caixa
Fòrum Barcelona.
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ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant l’any 2011 hem continuat estant presents a les entitats de tercer
nivell, xarxes de treball i plataformes des d’on hem defensat i
promocionat els drets dels joves tutelats i extutelats i les entitats que els
acompanyen en els seus processos d’emancipació i hem donat a conèixer el
nostre treball. Dins d’aquests espais de participació s’han creat sinergies i oportunitats.
Hem consolidat la nostra participació en les plataformes on actualment formem part, i
també hem participat en la creació d’una de nova, la PINCAT (Plataforma d’infància de
Catalunya).
Així mateix hem mantingut relacions estables amb les principals

administracions responsables d’aquests serveis especialment el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad i l’Àrea de Suport al Joves Tutelats i Extutelats a
Catalunya.

Participació en espais de tercer nivell, xarxes i plataformes

Taula d’entitats del Tercer Sector Social a Catalunya. FEPA és membre de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Com a membres d’aquesta taula
participem al grup de treball d’innovació i qualitat i al d’inclusió i pobresa i hem assistit
als següents actes:
• III Congrés del Tercer Sector Social, els dies 24 i 25 de març.
• Assemblea General de la Taula, del 14 de juliol.
• Grup de Treball d’Inclusió i Pobresa. Dia Internacional per a l'Eradicació de la
Pobresa 17 octubre 2011.
• Grup de Treball d’Innovació i Qualitat. V Jornada d’Innovació i Qualitat.

Des de la taula també ens hem vinculat activament en la creació de la PINCAT
Plataforma d’infància de Catalunya de la que en som entitat fundadora.
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La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) neix el febrer de 2011 com una
iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país.
La Plataforma d’Infància de Catalunya neix per ser una veu comuna i transversal de
totes les entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, que
ofereix una visió integral de la infància, dóna resposta a les seves necessitats, promou
l’acompliment dels seus drets i deures i vetlla per incorporar la perspectiva de la
infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.
La PINCAT 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 de la salut, el lleure, l’acció social, l’educació i la formació i atenció a les
famílies.
Els diferents projectes i serveis de les nostres entitats disposen de 750.000 places per
atendre els infants i adolescents del nostre país. Aquests infants i adolescents estan
atesos per 15.510 professionals i 12.300 voluntaris.
Cal dir que el passat 30 de novembre de 2011 es va fer la presentació de la PINCAT als
mitjans de comunicació.
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Plataforma “Ni un pas enrere! invertim en futur”. La crisi i la delicada situació
econòmica que pateix el país i les finances públiques no poden ser la justificació per
reduir la inversió en el desenvolupament dels serveis socials o deixar de tenir les
persones com a màxima prioritat de l’acció política.
Des d’aquest ferm convenciment, plataformes d’entitats d’economia social, col·legis
professionals, representants del món acadèmic i tota mena d’organitzacions sorgides
de la societat civil catalana han decidit agrupar-se al voltant de la plataforma ‘Ni un
pas enrere! invertim en futur’ per reivindicar una sortida de la crisis que no sacrifiqui
les polítiques socials sinó que, ans al contrari, entengui que sense aquestes polítiques
no hi ha desenvolupament econòmic possible. FEPA també ha volgut participar
d’aquesta iniciativa adherint-se a la plataforma.
La plataforma ha consensuat la declaració 'Ni un pas enrere! invertim en futur' que es
va presentar públicament el passat 12 d’abril i 'que ha estat adreçada a Artur Mas,
president de la Generalitat, i Josep Lluís Cleries, Conseller de Benestar Social i Família.

Més enllà de Catalunya FEPA també ha participat en altres espais de representació del
sector.
FEPA ha estat membre actiu de la Taula d’Experts sobre Infància, coordinada per
UNICEF Aragó aportant dades sobre menors estrangers no acompanyats. L’objectiu de
la Taula era obtenir informació i analitzar la situació de la infància en relació a
l’educació, salut, participació, pobresa, adopció, menors no acompanyats i delictes
contra menors.
FEPA també va participar en els Jornades de Revisió del Pla Integral d’Infància i
Adolescència d’Aragó, en concret en la revisió de la línea d’actuació n. 4 - “donar
resposta a les necessitats de la infància quan es precisin alternatives convivencials o
reeducadores diferents a la família d’origen”- facilitant dades comparatives de la
situació a altres comunitats autònomes.
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Representació a nivell internacional
Leonardo da Vinci. Treball amb persones en risc d’exclusió social. Dels 2 al 5 de juny
de 2011 es va celebrar a Lotz (Polònia) la clausura del Programa de Treball amb
persones en risc en exclusió social a la que hi va assistir Pepa Arqué en representació
de FEPA. Al programa també hi van participar altres entitats membres, com Probens,
Fundació Servei Solidari o Fundació Mercè Fontanilles.

La visita va comportar la visita a diversos agents socials del territori i l’intercanvi
d’experiències i coneixements amb altres entitats participants de Polònia i Alemanya.

De la mà de la Fundació Federico Ozanam FEPA també va participar de la trobada
Internacional a Bristol, Regne Unit, dels integrants del projecte EQUAL amb socis
anglesos, gal·lesos, alemanys i francesos.
Així mateix, es va realitzar una visita d’estudis del Institut d’Aragonès de Serveis Socials
i una reunió de coordinació de la red Transnacional “Joves en risc d’exclusió” a
Bérgamo, Itàlia, en la que FEPA va presentar el treball que duen a terme les entitats
espanyoles d’emancipació davant altres socis europeus.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
Durant l’any 2011 FEPA ha iniciat el camí cap a l’enfortiment de
la participació dels seus associats, un camí que requereix en primer terme
del reforç de les vies de comunicació i de la creació d’espais d’intercanvi i trobada.

S’han assentat les bases per a recuperar i obrir noves
comissions de treball consolidant-se a més el dia de l’assemblea
com una jornada institucional clau.
La comunicació amb els associats i la disposició d’elements que
permetin donar a conèixer la realitat del col·lectiu, la feina de les
entitats i la federació ha estat una prioritat durant la segona part de l’any.

Jornada Institucional
El dia 23 de març de 2011 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 de relació.
Durant l’Assemblea és van presentar les noves entitats federades, es va rendir
comptes de l’exercici anterior i es van presentar el pressupost i el pla d’acció per l’any.
Durant l’espai formatiu varem poder gaudir de la sessió de treball impartida
magistralment per Carme Montserrat, professora de la Universitat de Girona i membre
del Consell Assessor de FEPA, titulada “ Els itineraris educatius dels joves extutelats a
Europa”.
Durant el dinar de treball es va poder gaudir d’un àpat en companyia de tots els
professionals assistents i d’aquesta manera poder establir molt bones sinèrgies que en
el transcurs de l’any han anat veient la llum.
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Roda d’entrevistes amb les entitats federades

Un objectiu principal aquest any 2011, i que continuarà en el proper any 2012, ha estat
iniciar una roda d’entrevistes amb les entitats federades a FEPA entre el nou equip de
treball que gestiona la federació i els responsables de les entitats que la formen.
Conèixer les entitats, el seu funcionament, les inquietuds i les demandes que poden fer
a la federació, és bàsic per enfortir les relacions i poder enfocar la tasca de FEPA el més
ajustada possible a les necessitats de les entitats federades. Per això, el nou equip de
FEPA vol presentar el seu projecte i serveis d’una forma individualitzada i, al mateix
temps, conèixer de primera mà la realitat en la que treballen en el dia a dia les seves
entitats.

Millora dels instruments de comunicació
Aquest any 2011 s’ha iniciat una renovació pel que fa a la presentació de FEPA. S’ha fet
una revisió i actualització de les eines de presentació de l’entitat; una nova edició del
material escrit com són els tríptics i programes informatius de FEPA, un nou power
point de presentació, i també l’inici de renovació i actualització de la pàgina web de
l’entitat.
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Així mateix s’han actualitzat les bases de dades per a assegurar-se que la informació
que s’envia des de l’entitat arriba al destinatari correcte. A més s’ha iniciat una tasca
de recollida d’informació dels usuaris, perfils, serveis sobre cada una de les entitats
membres que ha de continuar durant aquest 2012

ÀREA DE GESTIÓ INTERNA
Gràcies a la dotació econòmica d’una subvenció gestionada per la Fundació Pere
Tarrés, FEPA s’ha beneficiat d’un procés de Pla de Millora ofert per l’esmentada
fundació, sobretot per definir la cartera de serveis de l’entitat. S’han dut a terme
algunes trobades al llarg d’aquest any 2011 amb l’equip de consultors de la Fundació i
l’equip de FEPA. Les trobades han estat els dies 2 de març, 1 de juny i 21 de juliol.
Per altra banda aquest any 2011 FEPA ha estat sotmesa a una auditoria de comptes
per tal que l’entitat tingui el màxim de transparència en aquest sentit.
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INFORME ECONÒMIC
Els ingressos totals de FEPA durant l’any 2011 han estat de 519.072,16 euros.
L’entitat ha tancat l’exercici amb un superàvit de 9.667 euros que ha passat a reserves.

FONT D’INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
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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

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

Fundació “ La Caixa”

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

FEPA memòria 2011

Pàgina

39

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
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