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CARTA DE LA PRESIDENTA
Ens acostem com a Federació a la nostra majoria d’edat, en
2017. Som a punt de tenir 18 anys de trajectòria de FEPA. Són
molts els fets que s’han succeït, en moltes ocasions, el desenvolupament de serveis i programes a un ritme més lent del que ens
hagués agradat, en unes altres, ràpidament la realitat ha forçat
necessàriament l’evolució en l’atenció que oferim als/les joves
des de les entitats per respondre a la variació de context amb
el qual s’han trobat: dificultats per seguir itineraris formatius o
per a la inserció laboral, arribada des d’altres països quan eren
menors, etc. Si mirem enrere és llarg el camí recorregut i ens
trobem en una situació molt diferent al punt de partida.
L’any 2016 hem aprovat el nostre primer Reglament de Règim Intern i hem renovat la nostra Junta directiva per dos
anys. Hem activat també en la nostra dinàmica federativa noves comissions de treball per donar resposta a necessitats de
les nostres entitats i fomentar la participació a través d’espais
heterogenis. Ens agradaria donar cabuda, de la millor manera
possible, a la diversitat de realitats amb les quals ens trobem en
el marc de FEPA.
L’any 2016 ha estat el primer any complet en què hem comptat
amb una Llei que reconeix a joves que han passat pel sistema de protecció de menors més enllà de la seva majoria
d’edat. A partir de l’Informe de l’emancipació a Espanya per
a aquests joves, en procés d’edició, disposem de la informació al voltant de l’evolució que s’ha donat en cadascuna de les
Comunitats Autònomes des de 2013 en què vam publicar la primera edició. Reafirmem el nostre compromís per contribuir al
desenvolupament de noves polítiques i serveis per a joves
sense suport familiar. Forma part de la nostra voluntat el reforç
d’aquelles polítiques que funcionen i considerem que la recerca
és una eina fonamental per a aquesta tasca. L’informe anual
d’entitats federades manté coherència també amb la nostra responsabilitat entorn la recerca sigui mitjançant dades internes o
externes. Seguim creant sèrie històrica de dades entorn de
l’emancipació de joves tutelats i extutelats/des a Espanya.

Hem tractat d’estar més a prop del territori i hem comptat per a
això amb reunions territorials i amb diversos projectes que ens
han ajudat en aquesta tasca. Alguns amb una àmplia trajectòria
com són Punt de Trobada i Itineraris d’emancipació gràcies
al suport de la convocatòria d’IRPF es desenvolupen a Aragó,
Balears, Castella la Manxa, Catalunya i Galícia. Uns altres, s’han
iniciat recentment, el 2015 el projecte Erasmus+ Abeona, i, el
2016, el projecte Breakers.
Ha estat 2016 el moment en què com a Federació hem apostat
per impulsar a joves de les nostres entitats a acostar-se al món
de la fabricació i creació digital. La tecnologia constitueix sens
dubte per als/les joves un element primordial en les seves vides
i, a través d’aquesta oportunitat es visualitzen nous usos, noves aplicacions de la tecnologia que miren cap al futur. Aquest
projecte representa també una aposta pel treball en col·laboració amb agents molt diversos. Gràcies a l’impuls i suport de
Fundació Orange hem anat i seguim teixint xarxa amb els laboratoris de fabricació digital en diferents ciutats, Barcelona, Bilbao, Castelldefels, Madrid, Sevilla i València. Al mateix temps,
reforcem itineraris individuals de cada jove en el seu procés
d’emancipació.
ABEONA, per la seva banda, projecte d’àmbit europeu finançat
a través del programa Erasmus+ en el qual participen deu actors de sis països diferents (França, Polònia, Espanya, Àustria,
Alemanya i Bèlgica) acabarà la seva primera marxa al setembre
de 2017. S’ha treballat per oferir una resposta efectiva per a
la integració professional de joves extutelats centrant-se en la
millora de les competències de professionals que intervenen
amb els/las joves. Esperem seguir participant d’iniciatives com
aquesta que puguin revertir en el conjunt d’entitats membre.
Agraeixo a cadascuna de les entitats la vostra col·laboració el
2016 i us animo a continuar el nostre treball durant 2017, any en
el qual vivim el pas a la majoria d’edat.
Pepa Arqué
Presidenta
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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 de joves tutelats, extutelats i/o sense suport familiar al nostre país.

Missió
La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar en procés
d’emancipació, especialment dels tutelats i extutelats.

Visió
>> FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor rellevant a Espanya sobre la realitat i els reptes dels joves i
les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats i extutelats.
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Valors
Confiança mútua: la confiança entre les entitats federades i del sector és un eix fonamental per avançar en
la missió que compartim.
Compromís amb els joves i les joves i d’ells mateixos en el seu propi desenvolupament: entenem el
compromís amb els joves i les joves com a motor clau
del treball de la Federació i plantegem com a indispensable la col·laboració entre les entitats i amb altres actors que ho comparteixin. Valorem aquest compromís
amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix de la intervenció.

>> FEPA consolida la seva presència estatal i té presència activa a totes les Comunitats Autònomes.

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

>> Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la missió de la Federació,
treballen amb criteris comuns, generant i fomentant
l’aprenentatge mutu.

Aprenentatge i treball en xarxa: creiem en el valor del
treball en xarxa entès com el compartir experiències,
posicionaments i metodologies per fomentar l’activitat i
la millora contínua en el treball amb els joves.

>> FEPA forma part de xarxes internacionals, especialment en l’àmbit de la Unió Europea.

Respecte a la diversitat: valorem la diversitat com un
actiu tant de les entitats federades com dels joves que
s’atenen des de cadascuna d’elles.

Memòria 2016. FEPA

La Junta Directiva s’ha reunit en quatre ocasions durant 2016.
La Comissió Executiva s’ha reunit un total de set ocasions amb
la finalitat de dotar d’operativitat el treball de la Federació.
En l’Assemblea General de la Federació celebrada el 8 d’abril
de 2016, i gràcies al treball previ realitzat mitjançant una comissió mixta entre Junta Directiva i Direcció executiva, va ser
aprovat el primer Reglament de Règim Intern de la Federació,
document que complementa els estatuts i detalla les funcions
de cada òrgan federatiu.

Òrgans de govern
El màxim òrgan de govern dins de la Federació és l’Assemblea,
que delega la consecució d’acords en la Junta Directiva. La
junta actual va ser triada en l’Assemblea del 8 d’abril de 2016.
Operativament, la gestió i la coordinació de projectes i serveis
es desenvolupen per part de l’equip de gestió. Des de l’any
2008, la Comissió Executiva, vetlla pel bon funcionament del dia
a dia de la Federació.

Podeu consultar
el document editat
mitjançant el següent
codi QR
http://www.fepa18.
org/wp-content/
uploads/2015/07/
Reglament-RegimIntern.pdf

Delegacions territorials de FEPA
FEPA compta des de finals del 2012 amb delegacions al territori. Des del 2013 s’ha reballat en l’articulació del seu treball i
l’elaboració de plans anuals d’acció. Al mateix temps, des d’algunes delegacions s’han iniciat espais de trobada territorials
per treballar temes d’interès comú.
En el Reglament de Règim Intern de la Federació s’estableix
el marc d’acció de referència d’actuació per a les delegacions
territorials.
Actualment disposa de 5 delegacions a:

Memòria 2016. FEPA
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Relació d’entitats federades
FEPA tenia federades 59 entitats a finals del 2016, amb presència a 12 Comunitats Autònomes, que han donat resposta a les
necessitats dels joves dels 16 fins als 25 anys.

Seu Social a Castilla y León

A. P. S. J. CASA
ESCUELA SANTIAGO
UNO

FUNDACIÓN
ADSIS

Seu Social a Catalunya

ACTUA S.C.C.L

ALDEAS
INFANTILES SOS
DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ
AULA DE NATURA
CORTARIU CADÍ

ASSOCIACIO
CEDRE PER
LA PROMOCIÓ
SOCIAL

ASSOCIACIÓ
DE RECERCA
CULTURAL I
SOCIOEDUCATIVA.
-ARCS-

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA DE
PISOS ASSISTITS
ESPAVILA’ T

ASSOCIACIÓ
IN VIA

ASSOCIACIÓ
PER L’ESTUDI I
PROMOCIÓ DEL
BENESTAR SOCIAL
(PROBENS)

ASSOCIACIÓ
PER LA INSERCIÓ
SOCIAL
I LABORAL ISIL

ASSOCIACIÓ PUNT
DE REFERÈNCIA

COMPANYIA
FILLES DE LA
CARITAT - PIS
ASSISTIT GÜELL

COMUNITAT
SERVENTES DE
SANT JOSEP LLAR
BUTINYA

ESCOLA PIA
DE CATALUNYA

FUNDACIÓ
CIUTAT I
VALORS

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE
REINSERCIÓN
SOCIAL - IRES

FUNDACIÓ
MARIA
RAVENTÓS

FUNDACIÓ
MERCÈ
FONTANILLES

FUNDACIÓN
NAZARETH

FUNDACIÓ
PRIVADA
OBRA SOCIAL
COMUNITÀRIA
DE BELLVITGE.
(OSCOBE)

FUNDACIÓ PEL
SUPORT SOCIAL
SOLIDARI

FUNDACIÓ
PERSONA
I VALORS

FUNDACIÓ
EVEHO

FUNDACIÓ
PRIVADA CATALA
COMTAL

FUNDACIÓ
PRIVADA
RESILIS

...................................................................................
Seu Social a Andalucía

ASOCIACIÓN
GRANADINA POR
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL,
INTEGRAL Y SOCIAL DE
LA PERSONA

ASOCIACIÓN PAZ
Y BIEN

FUNDACIÓN
PROYECTO DON
BOSCO

Seu Social a Aragón

FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM

Seu Social a Castilla la Mancha

ACCEM
CASTILLA LA
MANCHA
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ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE MENORES
(ADIME)
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ASOCIACIÓN VASIJA.
INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LOS MENORES
DE PROTECCIÓN

Seu Social a Navarra
FUNDACIÓ
PRIVADA SANTA
ROSALIA

FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEI
SOLIDARI PER LA
INCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ
PROJECTE
I VIDA

GEDI, GESTIÓ I
DISSENY, SCCL

FUNDACIÓ
CHAMPAGNAT
- GERMANS
MARISTES

FUNDACIÓN
XILEMA

Seu Social al País Vasco
GRUP D’ESPLAI
BLANQUERNA

INICIATIVES
SOLIDÀRIES

COMUNIDAD DE
HNAS TERESIANAS
- LLAR
ENRIC D’OSSÓ

SALESIANS
SANT JORDI PES
LLEIDA

SUARA
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN
ELKARBANATUZ

ASOCIACIÓN
ETORBIDE

ASOCIACIÓN
GOIZTIRI
ELKARTEA

Seu Social a la Comunidad Valenciana

Entitats en procés d’incorporació
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN AMIGÓ
FAMILIAS
ALTERNATIVAS DE
TRANSICIÓN
DE L’HORTA NORD

FUNDACIÓN
INICIATIVA
SOLIDARIA ÁNGEL
TOMÁS

Durant el curs 2016-2017 s’ha realitzat el procés d’incorporació de dues organitzacions, una d’elles amb presència a la Comunitat de Madrid i Castella la Manxa i, l’altra, amb programes
d’emancipació a les Illes Balears.

Seu Social a Galícia

Asociación para la Integración del Menor Paideia
Comunitat de Madrid i Castella la Manxa
INSTITUTO
GALEGO DE
XESTIÓN PARA O
TERCER SECTOR

Fundació Aldaba
Illes Balears

Seu Social a les Islas Baleares

Evolució del nombre d’entitats federades els darrers anys:
FUNDACIÓ
NATZARET

FUNDACIÓN DE
SOLIDARIDAD
AMARANTA

GRUP
EDUCADORS DE
CARRER I TREBALL
AMB MENORS
(GREC)

Seu Social a la Comunidad de Madrid

ALDEAS INFANTILES
SOS ESPAÑA

ASOCIACIÓN
HORUELO

ASOCIACIÓN
MURIALDO

OPCIÓN3.
SOCIEDAD
COOPERATIVA DE
INICIATIVA SOCIAL

YMCA
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ENQUESTA FEPA,
2016 EN XIFRES
Les entitats membre de FEPA aporten anualment informació al
voltant dels projectes d’emancipació amb els quals compten. El
coneixement és un eix estratègic de la Federació i la coresponsabilitat és compartida pel conjunt d’organitzacions que formen
part de FEPA. Entre totes elles es contribueix a millorar el coneixement sobre el col·lectiu de joves tutelats i extutelats.

12

Memòria 2016. FEPA

Memòria 2016. FEPA

13

PLA ESTRATÈGIC
DE FEPA 2017-19
El 24 de març del 2017 en el marc de l’Assemblea General de la Federació es va aprovar el Pla Estratègic 2017-2019. El procés de la reflexió iniciat el juny del 2016 ha permès a la Junta directiva perfilar
les grans línies d’actuació pels propers anys. La participació de les entitats federades s’ha incorporat
als espais de treball comuns en reunions territorials i a través de l’enquesta anual de FEPA. Aquests
són els 5 eixos seguint una línia continuista amb el Pla estratègic 2013-2015 anterior.

Podeu accedir al document
complet mitjançant el
següent codi QR
http://www.fepa18.org/wpcontent/uploads/2017/02/
PLA-ESTRAT%C3%88GICFEPA_2017-2019_DEF_
CAT.pdf

Pla estratègic 2017-19

Eix 1.

Eix 2.

Eix 3.

Eix 4.

Eix 5.

Territorialitat i
representativitat

Coneixement

Discurs i
posicionament

Cohesió
interna i sentit
de pertinença

Enfortiment de
l’organització
i estructura de
FEPA

Ser reconeguda
pels professionals
vinculats al sector,
les entitats i les
administracions
públiques estatals i
de les diferents comunitats autònomes
com a representant
de les organitzacions que treballen
entorn de processos
d’emancipació de
joves sense suport
familiar especialment tutelats i
extutelats.

14
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Generar i difondre
coneixement
significatiu sobre
la realitat de joves
sense suport
familiar, especialment tutelats
i extutelats i les
especificitats i el
valor dels serveis
d’emancipació.

Elaborar i defensar un discurs clar
sobre la
importància de
l’emancipació de
joves sense suport
familiar i
les característiques bàsiques
que haurien de
tenir unes
polítiques de
suport al
col·lectiu.

Potenciar la cohesió interna i la
participació de les
entitats de FEPA
en l’evolució de la
Federació.

Comptar amb
una organització i
estructura que
permeti desenvolupar els objectius
de la Federació.

ÀREES
DE TREBALL

Memòria 2016. FEPA
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AG.
13 A 16
SET.
3
OCT.
13 - 14
OCT.

Presentació de recomanacions i propostes del grup
de treball interdepartamental d’anàlisi d’itineraris
formatius per a joves extutelats i establiment de
beques formatives per a joves sense accés a prestació
econòmica constituït l’octubre de 2015.

20è. Fòrum FEDAIA. Converses d’infància. El viatge de
FEDAIA. Barcelona

25
OCT.

Signatura del III Pla de Suport al Tercer Sector Social.
Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Lliurament de Premis Nacionals de Joventut. Instituto
de la Juventud de España. Madrid

Presentació del Pla d’Autonomia per a joves tutelats i
extutelats de la Comunitat de Madrid. Madrid.

2
NOV.

25
JULIOL
JULIOL
16

Reunió amb Salomé Adroher, Direcció General de
Serveis per a la Família i la Infància. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid.

Participació al XIV International Conference EUSARF
2016. “Shaping the future”. Oviedo.

Presentació del Pla per al Foment de l’Ocupació
Juvenil de Qualitat 2016-2020 a la ciutat de Barcelona.
Barcelona.

24
NOV.

Reunió amb Ricard Calvo, Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, Generalitat de Catalunya.
Barcelona.

Reunió amb María José Bajén, Cap de Servei de
l’IASS. Govern d’Aragó. Saragossa.

Jornada m4Social Day, trobada de les TIC per la
inclusió social.

14 - 16
DEC.

14
GENER
14 JUNY I
16 NOV.

Participació al V Congrés de Tercer Sector Social.
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya. Barcelona.

23
JUNY

Reunió amb Tània Minguela i Adela Ibarra, Direcció
de la Divisió de Programes d’INJUVE i visita a la seu de
FEPA a Barcelona. Instituto de la Juventud de España.
Madrid i Barcelona.

14 A 16
JUNY

Reunió amb Belén Roel de Lara, Secretaria d’Estat
d’Immigració i Emigració. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Madrid.

15
JUNY

Reunió amb Laia Ortiz, 3ª Regidora d’Alcaldia. Direcció
de l’Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona.
Barcelona.
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FEBRER

ÀREA DE REPRESENTACIÓ, INTERLOCUCIÓ
I RELACIONS INSTITUCIONALS

Seminari: Joves, canvi social i ruptura generacional.
Observatori de la Joventut. Agència Catalana de la
Joventut.

ÀREA D’ACTIVITATS, PROJECTES
I PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS
La Federació porta a terme visites a seus d’organitzacions,
programes i reunions de coordinació territorial i de projectes. A
més, s’organitzen jornades específiques als territoris i es participa en actes i jornades estratègiques representant al col·lectiu.
D’altra banda, altre dels pilars de la Federació és la creació
d’espais de treball i eines compartides que permetin donar un
efecte multiplicador a l’impacte de les nostres entitats federades. És en aquesta línia que, a més, de les accions d’interlocució, coordinació i suport a les entitats, des de FEPA també
promovem la generació d’espais d’intercanvi i generació de coneixement compartit, així com el desenvolupament de projectes
que poden tenir una transcendència territorial que vagi més enllà de les comunitats autònomes.
Durant el 2016 hem realitzat activitat a 9 de les 12 comunitats
autònomes on tenim representació.

Durant el 2016 s’han dut a terme més de 20 reunions territorials i vinculades a projectes específics. Concretament han hagut trobades a l’Aragó,
Castella La Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid
i les Illes Balears. S’han configurat també comissions de treball d’àmbits i projectes específics (Guia
d’emancipació, organització de les Jornades 2017,
entre d’altres).
El 2016 un total de 56 entitats, un 93%, s’han involucrat en alguna de les activitats de la Federació.
En relació a la cohesió interna de la Federació i segons dades obtingudes a l’enquesta anual realitzada
durant el 2016, un 82% de les entitats federades
considera que les activitats i accions que desenvolupa la Federació s’adeqüen als interessos e
inquietuds de l’entitat. De la mateixa manera, més
del 70% de les entitats federades considera que
el seu sentit de pertinença a la Federació és alt
o molt alt.
D’altra banda, la mateixa enquesta ens indica que la
tipologia d’activitats que més valor aporten a les nostres entitats federades són les relatives a la creació
d’espais i eines compartides i, a la vegada, aquelles
que estan relacionades amb la interlocució política.

NOVEMBRE 2016

NOVEMBRE 2016

DESEMBRE 2016

Asociación
Granadina por la
formación profesional,
integral, y social de
la persona. Granada.
Presidència FEPA.

Fundación Amigó.
Visita a Barcelona.
Equip FEPA.

Asociación
Paz y Bien. Sevilla.
Direcció FEPA.

Memòria 2016. FEPA
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Jornada Institucional anual: trobada,
intercanvi, reflexió i presa de
decisions

Jornada: El suport dels recursos de
transició a la vida adulta dels joves
extutelats

El dia 8 d’abril es va dur a terme la Jornada Institucional anual
de FEPA, espai en el qual van participar al voltant de 40 persones i van estar representades 38 entitats. La jornada va tenir
dues parts clarament diferenciades. La primera, amb un espai
de reflexió i treball compartit entorn a les diferents accions que
s’haurien de desenvolupar en els diferents nivells administratius
i segons els àmbits d’intervenció de les polítiques d’emancipació per joves tutelats i extutelats. La segona, la celebració de
l’Assemblea General Anual de la Federació.

El passat dia 20 de setembre es va realitzar al Palau Macaya la
jornada El suport dels recursos de transició a la vida adulta dels
joves extutelats: què hem de fer per tenir més impacte?

Durant l’Assemblea General Ordinària 2016 es va aprovar per
unanimitat la memòria d’activitat i econòmica 2015 així com
el pla d’actuació i pressupost 2016. S’ha d’assenyalar també
l’aprovació del nou Reglament de Règim Intern de la Federació. A més, l’assemblea també va servir d’espai de presentació
de les 4 noves entitats federades (Associació per la Inserció
Social i Laboral (ISIL), Fundación Amigó, Fundació Iniciativa Solidaria Ángel Tomás i YMCA), i de posada en comú de la situació dels serveis d’emancipació als diferents territoris. Finalment,
durant l’assemblea també es va aprovar l’elecció de la nova
Junta Directiva.

18
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A la jornada van participar al voltant de 130 persones provinents
d’una quarantena d’entitats, diferents càrrecs de l’àmbit de l’administració i del món universitari. La jornada va abordar l’anàlisi
dels recursos de suport a la transició dels joves extutelats des
de diferents perspectives, tant en el camp més pràctic com en
l’acadèmic, i va comptar amb la participació de dos ponents
internacionals.
La jornada va combinar diferents tipus d’espais. Per un costat,
la ponència sobre L’impacte de les polítiques d’emancipació:
els estudis de seguiment dels joves que han passat pel sistema
de protecció de menors, (Mark E. Courtney) centrada, sobretot,

en el desenvolupament dels estudis longitudinals d’impacte en
l’atenció de joves extutelats als Estats Units. La ponència sobre
Programes i serveis per ajudar als joves extutelats en el seu
procés cap a la vida adulta: un estudi comparatiu entre Chicago
i Barcelona a càrrec de Josefina Sala i Laura Arnau, va analitzar
similituds i diferencies de les dues realitats. Fred Wulczyn va
centrar la seva ponència en El finançament de les polítiques
d’emancipació: Claus per fer-la possible. L’espai també va servir per presentar la web elaborada des de FEPA www.guiamencipacio.org.
També es va comptar amb un espai més participatiu: sis grups
de treball/reflexió van abastar una gran varietat de temàtiques;
des de la preparació per l’autonomia dels joves al paper que
desenvolupen ells mateixos, el seu perfil o el treball en xarxa.

Es pot accedir als vídeos de les ponències,
presentacions i conclusions a través del
següent QR
https://goo.gl/jY9AIj
Memòria 2016. FEPA
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Projectes i activitats
de continuïtat
Punts de trobada: un espai per l’acompanyament
de joves en risc social en el seu procés d’autonomia
El programa “Punt de Trobada: un espai per l’acompanyament
de joves en risc social en el seu procés d’autonomia” és possible
gràcies al finançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat a través de la convocatòria de l’IRPF, i la col·laboració
de les administracions autonòmiques. El programa s’estableix
com un servei complementari als programes d’emancipació
proporcionats als joves en situació de risc d’exclusió i vulnerabilitat, especialment extutelats i també derivats dels serveis
socials i d’altres entitats del sector, un espai de trobada, continuïtat i suport, que els ofereixi l’acompanyament i les eines
necessàries per tal que els seus processos d’emancipació es
produeixin amb les màximes garanties possibles.
La configuració de l’espai i dels serveis que s’ofereixen des del
punt de trobada és variable en funció de les necessitats detectades per l’entitat en les diferents comunitats autònomes i en els
diferents moments. El programa planteja unes àrees de treball
bàsiques que són comunes en tots els territoris:
1.
2.
3.
4.
5.

Àrea formativa
Àrea laboral
Àrea d’acollida i orientació
Àrea d’habitatge
Àrea d’oci i temps lliure

Aquest projecte s’ha dut a terme
en 5 comunitats autònomes en les
que FEPA té presencia. Concretament s’ha executat a 8 ciutats o
territoris i s’ha gestionat per 7 entitats federades. A cada comunitat
autònoma s’ha adaptat el projecte
en funció de la realitat concreta i de
les necessitats del territori. La jornada anual es va celebrar el dia 8 de
febrer a Barcelona.
Dades del projecte el 2016

Durant l’any 2016 s’han realitzat 4.402 atencions i 2.398 tutories
i s’han atès 574 joves.

Acollida

645

Formació

1.993

Tramitació de
documentació i
estrangeria

Laboral

327

atencions realitzades

Demandes
de recursos
econòmics

atencions realitzades

atencions realitzades

1.038

Habitatge
atencions realitzades

Tutories

2.398

atencions realitzades

Memòria 2016. FEPA

Oci i temps lliure

572

146
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El 2016, Punt
de Trobada de
Mallorca ha començat
a desenvolupar la Guia
d’Emancipació gràcies
al programa Punts de
Trobada.

atencions realitzades

atencions realitzades

166

atencions realitzades

Itineraris per a l’emancipació

El projecte s’ha desenvolupat
en 3 Comunitats Autònomes:
El 2016 s’ha
Aragó, Castella la Manxa i Caengegat, per primera
talunya gràcies a la col·labovegada, el programa
Itineraris per a l’emancipació
ració i essent complementat
a Castella la Manxa. Això ha
entre entitats i les respectives
permès l’obertura de dos nous
administracions
autonòmipisos d’emancipació, un a
ques. El programa Itineraris
Guadalajara i un altre a
constitueix una part central de
Ciudad Real.
l’oferta a joves tutelats i extutelats del territori integrant-se
així dins de l’estratègia pública d’atenció al col·lectiu. La Jornada anual del projecte va tenir lloc l’11 d’agost a Saragossa.
Dades del projecte el 2016

El programa “itineraris per a l’Emancipació” és possible gràcies
al finançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la convocatòria de l’IRPF, i la col·laboració de
les administracions autonòmiques. Aquest programa ofereix un
acompanyament tècnic i educatiu a joves tutelats i extutelats o
en risc d’exclusió social de 16 a 25 anys. L’objectiu és facilitar
que completin els seus processos d’emancipació i accedeixin a
una vida independent i autònoma garantint el ventall de serveis
específics adaptats a les necessitats del col·lectiu.
La metodologia de base és l’atenció individualitzada d’acord a
les necessitats de cada jove. Els joves que s’acullen al programa compten amb un educador de referència que realitza el seguiment del seu itinerari d’emancipació definit amb els objectius
clau a aconseguir. El jove també disposa d’altres educadors
que li acompanyen en àmbits específics d’intervenció i també
d’altres professionals com insertors laborals, formadors, advocats, etc. pel que pugui necessitar.
Els suports del programa es centren en 5 aspectes clau:
1.
2.
3.
4.
5.

Suport personal
Suport econòmic
Suport residencial
Suport formatiu
Suport per la inserció laboral

En conjunt, a l’any 2016 s’ha atès un total de 760 usuaris.

Acompanyament
sociopedagògic

600

USUARIS/ES

Pisos
d’emancipació

26

USUARIS/ES

Itineraris individuals
d’inserció
laboral i suport
a la inserció

113

USUARIS/ES

Assessorament
jurídic i legal

Identificació i
selecció de joves
per la prestació
econòmica i
pel suport
econòmic per
estudis

175

USUARIS/ES

Formacions i
cursos en
metodologia
d’intervenció i en
competències

133

USUARIS/ES

369

USUARIS/ES
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Suport econòmic per a l’estudi per a joventut extutelada
El programa de Suport Econòmic per a Joves Extutelats que
realitza Estudis de Formació Reglada és una col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària “la Caixa”. FEPA és
l’entitat responsable de la gestió d’aquesta iniciativa des dels
seus inicis en el curs 2009-10. El 2016 ha acabat la seva setena
edició.
El Programa completa les actuacions que també es duen a terme en altres àmbits (habitatge, psicològic, jurídic...) i que fan
possible l’atenció integral necessària per aconseguir un major grau d’èxit segons s’ha demostrat a partir de l’experiència.
L’acompanyament i l’atenció individualitzada són també elements fonamentals per a la intervenció socioeducativa i compten amb una molt bona valoració per part dels mateixos joves
que han participat del programa.
Fins al moment més de 170 joves
han estat beneficiaris del programa des del 2009. Al 2016 s’han
beneficiat del programa 42 joves
(18 nois i 24 noies) d’entre 18 i 24
anys i, a continuació es detalla la
relació del tipus d’estudis que han
realitzat:

El 83% dels
joves va aconseguir els objectius del
programa. Respecte
a la distribució per
gènere, el 57% de
participants van ser
noies.

Tallers de suport educatiu
El cicle de Tallers de Suport Educatiu per a la Joventut és un
espai dirigit a educadors i educadores de les entitats federades
amb la finalitat de donar suport a la seva intervenció amb els i
les joves. L’objectiu és reflexionar conjuntament entorn de les intervencions educatives i fer una anàlisi de la tasca quotidiana a
partir de l’exposició de situacions concretes. Totes les sessions
compten sempre amb la supervisió d’una professional que ha
treballat prèviament amb l’equip de l’entitat que presenta cada
cas.
Aquesta iniciativa es desenvolupa a Catalunya i va ser impulsada conjuntament entre l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat, l’ASJTET, i FEPA i ha comptat també amb el suport de la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
La principal novetat a destacar del 2016 és que, per primera
vegada, Girona va acollir una sessió del cicle de tallers. Després de la bona acollida de l’activitat en aquest territori, un dels
objectius de cara al curs vinent és consolidar la diversificació
territorial de l’experiència.
Dades de les sessions del projecte el 2016:

VII Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Actua
Tema:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG

2 JOVES

PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
9 JOVES

VIII Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora:
Tema:

IX Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora:

Fundació Resilis

La intervenció davant la manca de motivacions.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
21 JOVES
ESTUDIS UNIVERSITARIS
9 JOVES

Entitat col·laboradora:
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AEMA SCCL

Les relacions tòxiques: com abordar aquesta realitat.

Tema:

BATXILLERAT
1 JOVE
22

SCCL
La sortida dels pisos d’emancipació.

X Taller de suport educatiu
Tema:

Fundació Nazareth

La transició de centre residencial a pis assistit.

Aquest any, en el qual s’ha realitzat
una sessió més en relació a l’any anterior, han participat un total de 108
persones (69 úniques). Un increment
de 22 persones respecte al curs anterior. Quant a la procedència de les
persones participants, al voltant del
75% provenen d’entitats federades a
FEPA.

En els
tallers de Suport
Educatiu han participat professionals
procedents de 24
entitats federades

Es pot accedir a les principals
conclusions dels tallers mitjançant el
següent codi QR
http://www.fepa18.org/talleres-deapoyo-educativo-para-la-juventud/

Grup d’educadors
Des d’inicis del 2012, FEPA ha coordinat les trobades mensuals
d’un grup d’educadors per treballar les emocions i la gestió de
les mateixes en relació a la seva tasca educativa amb adolescents i joves.
Es tracta d’una trobada mensual d’un grup d’educadors estable
que es reuneixen per treballar la relació educativa del professional en relació a la seva tasca educativa amb els joves que s’atenen en els pisos assistits. A la majoria de casos els educadors
de pisos estan sols en el seu dia a dia, sense un equip educatiu
per poder compartir tot allò vinculat a la seva intervenció.
El 2016 es van realitzar 9 sessions en les quals van participar
16 educadors procedents de 12 entitats federades, amb nivell variable de participació. A diferència dels anys anteriors,
a partir del mes de setembre, es disposa de la supervisió d’un
professional encarregat de dinamitzar les sessions.
Relació de les entitats participants:

Entitats
participants
en el
grup
d’educadors
curs
2015-2016

Aldees Infantils SOS Catalunya
Associació Cedre
Associació IN VIA
Associació Punt de Referència
Fundació Catalana Comtal
Fundació Maria Raventós
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Nazareth
Fundació privada Santa Rosalía
Germans Maristes – Llar Champagnat
Iniciatives Solidàries
Llar Enric D’Ossó
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Guia de recursos d’emancipació

L’any 2016 ha continuat desenvolupant-se la pàgina web
www.guiaemancipacion.org Aquesta pàgina va ser dissenyada i elaborada amb l’objectiu d’aglutinar les diferents fonts
d’informació a la qual la joventut tutelada i extutelada pot necessitar accedir, orientant en el procés d’emancipació d’aquesta, i
oferint suport tant als/les joves, com als/les professionals que
acompanyen a aquest sector de la població, des de múltiples
perspectives. Més enllà de la informació que concentra el recurs es tracta d’un suport per a l’equip de professionals que intervenen amb aquests/as joves en el seu procés d’emancipació.
Aquest any s’han desenvolupat dos tipus d’accions. D’una banda, aquelles orientades a millorar l’ús i utilitat de l’eina. De l’altra,
aquelles dirigides a difondre el recurs entre joves i professionals
i a una certa sistematització que afavoreixi la creació de rèpliques en altres Comunitats Autònomes.
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Accions orientades a millorar l’ús i utilitat de l’eina:
1. L’actualització, modificació i reestructuració del contingut de la web, sobre la base d’aportacions rebudes,
a l’anàlisi d’ús de la pàgina i recursos apareguts en l’entorn.
2. La promoció de la participació de la joventut tutelada/
extutelada en el projecte.
3. La creació d’una comissió de treball específica que
compta amb la participació de diferents entitats federades en diferents ubicacions a Catalunya.
4. La cerca de sinèrgies amb altres agents col·laboradors que puguin comprometre’s amb el projecte.

Al llarg d’aquest 2016 la pàgina web ha anat avançant i s’han
realitzat diverses activitats sobre aquest tema. D’una banda, es
van realitzar sessions fotogràfiques per nodrir de contingut gràfic de l’eina en les quals van participar al voltant de 20 joves, i,
d’altra banda, es van realitzar grups de contrast de joves en diferents ciutats. En aquestes sessions van participar 28 joves, 13
de Lleida, 3 de Tortosa, 7 de Girona i 5 de Barcelona, contribuint
a millorar la usabilitat i fent aportacions de continguts d’interès
que no apareixien reflectits fins ara. Els joves es van mostrar
participatius, proposant millores i valorant de forma molt positiva
la idea d’elaborar una aplicació mòbil. En aquest sentit, volem
mostrar el nostre agraïment a tots aquests joves. Esperem que
l’eina sigui realment un recurs d’utilitat per a ells.
A més, durant aquest any també s’ha posat en funcionament
una comissió de treball especialitzada per tractar temes de la
guia d’emancipació en la qual estan participant 8 entitats federades. Es tracta d’un grup de treball implicat en l’elaboració de
la Guia que, a més, també té l’encàrrec de veure possibles vies
de desenvolupament, vetllar perquè l’eina tingui el màxim d’utilitat i valorar quines són les millors vies de difusió.

Accions dirigides a difondre el recurs entre joves i professionals:
1. L’elaboració de guies, material de treball i de difusió.
2. Les accions pròpies de difusió de la pàgina web.
3. El contrast amb diferents actors per el desenvolupament d’una aplicació mòbil basada en aquest recurs
web.
Aquesta iniciativa està dissenyada per poder ser desenvolupada des de totes les comunitats autònomes que ho sol·licitin i
s’impliquin en el seu desenvolupament. Aquest any s’ha encetat
l’elaboració del contingut la Comunitat de Madrid, Aragó, Illes
Balears i Casella la Manxa.
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Nous projectes
Breakers, fabrica’t un nou món

Breakers, fabrica’t un nou món és un projecte impulsat des de la
Fundació Orange en el qual estem col·laborant com a federació
i que té per objectiu poder oferir possibilitats de formació en la
cultura maker a joves en risc d’exclusió.
La cultura maker és un moviment social en desenvolupament (hi
ha teòrics que auguren que la cultura maker és la base d’una
nova Revolució Industrial), que podria resumir-se en una sola
frase: si pots pensar-ho, pots fer-ho. Són creadors que utilitzen
eines de la indústria tecnològica per revolucionar la forma en
què es fan els objectes, és a dir, creen coses tangibles fent
servir les noves tecnologies. I, en la gran majoria d’ocasions,
aquests inventors es beneficien de la creativitat d’altres persones gràcies al fet que molts dels nous dissenys es comparteixen
a través d’internet. Filosofia de col·laboració oberta i en xarxa,
compartint a nivell global els dissenys, avanços, plantilles, treballs…
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La màxima expressió de la Cultura Maker està en l’ús de FabLab (laboratoris de fabricació d’elements emprats en Indústria
4.0, robòtica, electrònica o biotecnologia al servei dels emprenedors i de les associacions de ‘makers’). Fab Lab és l’espai on,
a través d’impressores 3D, es fa tangible el que fins ara tan sols
existia en el digital.
El projecte s’ha materialitzat amb la realització de 9 cursos específics en disseny i impressió 3D que, a més d’oferir l’oportunitat de conèixer i formar-se gratuïtament en un nou sector,
allunyat de la realitat formativa dels nostres joves, també han
contribuït a l’aprenentatge d’hàbits prelaborals, capacitats personals i competències d’empleabilitat que podran generalitzar a
altres formacions i contextos.
La primera fase del projecte, dut a terme durant el mes de juliol
del 2016, es va concretar amb la formació de 40 joves procedents de 12 entitats diferents (22 a Madrid i 18 a Castelldefels)

Al llarg del 2016, tenint en compte les dues edicions realitzades
(proves pilot juliol i edició tardor), al voltant de 100 joves procedents de 25 entitats diferents (14 d’elles, entitats federades),
han tingut l’oportunitat de participar dels cursos de disseny i
impressió 3D.
Gràcies a les bones sensacions d’aquestes dues primeres edicions, durant 2017 està previst realitzar tres noves edicions en
cadascuna de les 5 ciutats, ampliant, a més, un nou espai a la
ciutat de Barcelona.

que van aprendre a fer ús de programes per dissenyar objectes
i, posteriorment, fer-los realitat amb impressores 3D.
Després de la bona acollida dels cursos pilot realitzats durant el
mes de juliol, al mes d’octubre es va engegar una nova edició
del projecte en la qual, a més dels espais de Madrid i Castelldefels, se li van sumar també espais a Bilbao, Sevilla i València.
Durant la segona edició, el nombre total de participants que van
finalitzar el curs va ser de 54 joves, participant una mitjana de
8 per sessió en les 5 ciutats en què es va realitzar. Aquests 54
joves procedien de 18 entitats diferents, algunes d’elles ja havien participat en l’edició del mes de juliol. La valoració mitjana
que es va fer del curs va ser d’un 8,7 tenint en compte aspectes
logístics, l’equip educatiu, aprenentatge tècnic, etcètera
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Projectes europeus
Projecte ABEONA

ABEONA és un projecte d’àmbit europeu finançat a través del
programa Erasmus+ en el qual participen deu actors de sis
països diferents (França, Polònia, Espanya, Àustria, Alemanya
i Bèlgica). Entre els diferents actors que prenen part en la iniciativa cal destacar la presència d’entitats de base, federacions
d’entitats i experts internacionals. Des d’Espanya participem directament FEPA i l’entitat Plataforma Educativa.
El treball dut a terme entre setembre 2015 i juny del 2017 té per
objectiu oferir una resposta efectiva per a la integració professional de joves extutelats en l’àmbit europeu centrant-se en la
millora de les competències dels professionals que intervenen
amb els/as joves.
Les accions dutes a terme durant 2016 en el marc del projecte
ABEONA són, principalment, l’elaboració de l’informe Nacional,
la realització d’una trobada d’educadors de tots els països participants a Brussel·les i la realització de les primeres jornades de
presentació de les propostes metodològiques desenvolupades
en el projecte en cadascun dels 6 països que formem part del
projecte.
Pel que es refereix a l’Informe Nacional, FEPA ha estat l’encarregada d’elaborar un informe d’àmbit Estatal en relació al context i
la situació dels joves tutelats i extutelats a l’Estat Espanyol (lleis,
competències, perfils, tipologia de programes existents, etc.)
d’una banda, i una segona part més específica sobre inserció
laboral. En aquesta segona part també s’ha realitzat una recopilació de bones pràctiques en les quals han participat 6 entitats
federades.
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Durant el mes de setembre va tenir lloc a la ciutat de Louvain-la-Neuve, prop de Brussel·les, una trobada dirigida a educadors per compartir experiències i posar idees en comú amb
l’objectiu final de crear una connexió entre ells. En representació de FEPA van assistir educadors de 3 entitats Federades. En
la reunió es van engegar metodologies compartides d’intervenció i se’ls va capacitar per formar a altres educadors dels seus
respectius països en aquestes metodologies.

Després de la trobada de Brussel·les, es van engegar les formacions en cadascun dels països participants. En el cas de l’Estat
Espanyol, es van realitzar dues jornades organitzades des de
FEPA i Plataforma Educativa a les ciutats de Barcelona i Sevilla
en les quals van assistir 17 i 35 assistents respectivament.
Finalment, també volem destacar que durant els dies 21 i 22
d’abril la seu de FEPA va acollir la segona reunió general de
treball entre els diferents actors que participen del projecte.
Aquesta reunió va servir, entre altres coses, per definir els continguts de la formació de l’intercanvi d’educadors que posteriorment es va realitzar a Brussel·les.
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Participació al congrès internacional Eusarf

El mes de setembre va tenir lloc la catorzena edició del EUSARF
(Associació Científica Europea entorn de l’atenció Residencial i
Familiar per a Nens i Adolescents) a la ciutat d’Oviedo. D’aquesta forma, els dies que van del 13 al 16 de setembre, la capital
asturiana va ser l’amfitriona d’aquesta cita biennal que reuneix a
professionals del sector, així com investigadors i representants
polítics relacionats amb temes d’infància.
En aquest Congrés Internacional, FEPA va presentar l’estudi
“L’atenció als joves extutelats: evolució, valoració i reptes de
futur” elaborat conjuntament amb la Universitat de Girona i la
Generalitat de Catalunya. Entre els ponents que van assistir trobem, a Mark I. Courtney i Fred Wulczyn, tots dos participants
també en la jornada organitzada per la FEPA titulada “El suport
dels recursos de transició a la vida adulta dels jo extutelats: què
hem de fer per tenir més impacte?”.
L’objectiu principal d’aquesta jornada va ser el de crear un debat per a la millora de la qualitat de vida de molts nens i nenes,
posant conceptes en comú per transformar-los en un futur en
projectes pràctics. Alguns dels temes tractats en aquest congrés han estat: la salut mental dels petits, la transició a l’edat
adulta d’aquests nens i nenes o la intervenció de les famílies en
el seu procés de creixement.
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A més d’exposar l’estudi i assistir a moltes de les ponències que
es van impartir, la trobada també va servir per conèixer nous actors i establir relacions amb altres professionals i investigadors
del nostre àmbit d’intervenció.

ÀREA DE CONEIXEMENT
Recerques periòdiques
L’emancipació de joves tutelats i extutelats a l’Estat
espanyol
Aquest projecte iniciat a finals de 2011, va néixer amb l’objectiu
de recollir una aproximació bàsica als serveis d’emancipació
per a joves tutelats i extutelats que existeixen a les diferents
comunitats autònomes a base de recopilar informació bàsica
sobre projectes i recursos d’emancipació existents, entitats implicades i legislació corresponent a cadascun dels territoris.
Després d’una primera publicació realitzada entre 2012-13, el
2016 s’han recollit les dades de tots els territoris amb la finalitat
de poder publicar la nova actualització del Mapa de serveis
d’emancipació a Espanya durant l’any 2017. Aquesta nova actualització en procés d’edició incorporarà més enllà del marc
legal, la descripció de programes, prestacions econòmiques i
algunes dades numèriques, quines entitats actuen a cada territori. Es tracta d’un document de referència per entitats i administracions públiques.

Enquesta periòdica anual a entitats federades
FEPA ha recollit històricament informació de les accions i programes desenvolupats per les seves entitats membre. Des de
l’any 2011, l’enquesta anual a entitats federades ofereix una
sèrie de dades d’evolució sobre un conjunt similar de variables. Té com a objectius aprofundir en el coneixement sobre el
col·lectiu de joves extutelats o sense suport familiar i els seus
programes d’atenció, obtenir i actualitzar la informació bàsica
de les entitats federades alhora que contribuir a la interpretació
de la informació aglutinada. Es posa especial èmfasi en aquella
informació relativa a projectes d’emancipació que desenvolupen les entitats i al perfil de joves. Aquesta informació conjuntament amb el mapa de serveis, aporta i serveix per visualitzar el
col·lectiu de joves tutelats i extutelats en l’àmbit estatal.
Al 2016 van respondre a l’enquesta el 84% de les entitats federades. Tenint en compte la carència de dades existent en
aquest camp, les dades resulten de gran interès a l’hora de presentar el col·lectiu davant d’altres agents.
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Altres recerques en curs

GESTIÓ INTERNA

Estudi de l’impacte del programa de beques “la
Caixa”

Equip tècnic i de col·laboradors

A l’any 2015 es va posar en marxa el desenvolupament d’un estudi d’avaluació d’impacte sobre el programa d’ajuts gestionat
per FEPA, fruit del conveni entre Fundació Bancària “la Caixa”
i la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del projecte ha consistit en mesurar l’impacte econòmic i social del programa de suport econòmic per a la joventut tutelada i extutelada mitjançant
l’anàlisi SROI. Alter Civites i Ecodes són qui l’estàn desenvolupant tècnicament.
L’estudi es troba en fase de contrast i finalment es publicarà
durant el 2017. En ell han col·laborat més de 100 joves. D’una
banda, prop de 40, que actualment participen en l’edició del
programa del curs 2015-16, responent enquestes i amb les seves reflexions en grups de treball. D’altra banda, al voltant de
70, que han passat pel programa, o bé que van comptar amb
altres tipus de suports en els seus processos d’emancipació
diferents d’aquest.
Serà una eina més a l’abast de totes les entitats i altres agents
que treballen amb joves extutelats i que servirà per sensibilitzar
sobre la importància de portar a terme programes de suport a la
formació que contribueixin a què els i les joves millorin els seus
resultats.

EQUIP DE GESTIÓ
Anna Villa
Jordi Sàlvia
EQUIP DE PROJECTES
Iris Castillo
Laura Crespo
Silvia Díaz
Olga Felis
Juan Flores
Geni Flos
Miriam Garcia
Elisabet Roca
Lluis Toledano
Elena Yanes

PRÀCTIQUES
UNIVERSITÀRIES
/LABORALS
Marc Gavaldà
Fransesc Senan
Joan Casamartina
Sara Fernández
David Marmolejo
Laura Baños

L’equip tècnic de FEPA així com la xarxa de col·laboradors
s’han ampliat el 2016 a causa de la diversificació de projectes
que s’han anat desenvolupant durant l’any. Un total de 18 persones han format part de la Federació a temps total o parcial.
Gràcies al Programa de Garantia Juvenil i mitjançant finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha comptat amb un
reforç de dues persones en els àmbits d’administració i comunicació de la Federació durant els últims mesos de l’any que
tenen continuïtat en la part inicial del 2017. A més, s’ha tingut
la col·laboració de quatre estudiants de les Facultats de Pedagogia i d’Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Transparència

Procés de certificació ISO

Per FEPA, la transparència és un valor central per generar confiança i millorar el seu sistema de gestió. Durant 2016 s’ha actualitzat i reestructurat la pàgina web amb la finalitat de millorar
la qualitat de la informació que s’ofereix a entitats federades,
col·laboradors i població general.

Un dels principals objectius per a l’any 2016 ha estat treballar
per a l’obtenció de la certificació en el sistema de qualitat ISO
9001:2015. Per aconseguir aquesta certificació s’ha comptat
amb els serveis d’assessoria de la Fundació Pere Tarrés que
s’han materialitzat en la realització d’11 sessions d’assessorament i d’una auditoria interna.

Per dur a terme aquest procés, a més de la Llei, s’ha pres com
a referència l’eina TransparEnt, una plataforma promoguda pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la qual estem
adherits.

Les sessions d’acompanyament s’han dut a terme entre els mesos de juliol i novembre. Després de passar l’auditoria interna
estem pendents de realitzar l’auditoria externa durant 2017.

Nous apartats generats:
Règim de la Federació.
Organigrama.
Òrgans de Govern.
Equip tècnic.
Voluntariat i col·laboradors.
Documentació federació.
Memòries.
Comptes anuals i auditories.
Àrees de treball.
Pla estratègic 2013-2015
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ÀREA DE COMUNICACIÓ
Comunicació interna
El 2016 s’ha continuat amb l’adaptació del contingut a les exigències de la nova normativa sobre transparència. A més, el
portal s’ha consolidat com a espai informatiu de tots aquells
esdeveniments relatius a les activitats desenvolupades per la
Federació, així com de les notícies relacionades amb el col·lectiu de joves tutelats i extutelats. En aquest sentit destaquen les
següents dades:
La web en xifres:

Comparant les xifres amb l’any anterior, la web de la Federació
ha experimentat un augment considerable de visites a la pàgina, passant de les gairebé 24 mil visites del 2015 a les més de
30 mil durant aquest 2016, suposant un increment de gairebé
9 mil visites.

X

La Federació també té presència a les xarxes socials, a través d’un compte de Twitter, Linkedin i Facebook.
El perfil de Twitter ha superat en 2016 els 200 seguidors com a xifra global.

45 notícies publicades en 2016. Sumant un total de gairebé 2.700 visites úniques al mes. El díptic de presentació de la Federació és el document més consultat de la
pàgina web, seguit de l’emancipació de joves tutelats i
extutelats a Espanya.

X

Si parlem del perfil de FEPA en Youtube, algunes
dades interessants a destacar d’aquest 2016 són els
següents:

Podeu accedir
a la pàgina web
de la Federació
mitjançant aquest
codi QR
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Per accedir a la
pàgina web de la
Guia d’emancipació escanegeu
aquest codi.

Aquest any s’ha mantingut l’enviament de butlletins informatius
de la Federació, amb una periodicitat menor en relació al curs
anterior. Igual que les notícies de la pàgina web, els butlletins

contenen informació relativa a les diferents activitats realitzades
des de la Federació i les seves entitats membre, a més d’altres
notícies d’interès general relacionades amb el tercer sector i la
intervenció amb joves tutelats i extutelats especialment.
Els bolletins en xifres:

Com pot observar-se en les taules, el percentatge de persones
que obren els butlletins ha augmentat respecte a l’any anterior,
encara que la xifra de les persones que fan clic en algun link del
butlletí ha disminuït.

Comunicació externa
Més enllà de la comunicació de caràcter més intern o de la informació que es projecta a l’exterior, aquest any cal destacar
la col·laboració amb el programa del Canal 33 Latituds en la
realització d’un programa centrat en la joventut extutelada, on
nois i noies expliquen les seves experiències en primera persona, i també relaten aquest procés, educadors i professionals
del sector.
L’espai, que es va emetre el 31 d’Octubre, va tenir una audiència de 0,7% de share que equival a 17.000 espectadors. La
pàgina web del programa va tenir més de 1.500 visualitzacions
fins a mitjans de novembre. El programa ha estat subtitulat al
castellà per afavorir la seva difusió gràcies a la col·laboració de
l’equip de Latituds.

Els temes que més interès susciten són els relatius a les
activitats que desenvolupa la Federació, tallers de suport
educatiu i projectes europeus.

Més enllà dels canals genèrics de comunicació de la Federació
també existeixen canals de comunicació en programes específics: És el cas del blog del programa Punts de Trobada que serveix de plataforma virtual d’intercanvi d’experiències entre les 8
ciutats que realitzen el programa. En aquest sentit, durant l’any
2016 s’han publicat 6 notícies relacionades amb les activitats
que desenvolupen els punts de trobada dels diferents territoris
que participen del programa.

Podeu accedir al blog mitjançant
el següent codi QR
http://www.fepa18.org/puntodeencuentro

Podeu accedir al programa complet des de la
pàgina web del programa: http://blogs.ccma.
cat/latituds.php?itemid=57617 o mitjançant el
següent codi QR
Memòria 2016. FEPA
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Auditoria realitzada per:

ÀREA ECONÒMICA

El volum global d’activitat de FEPA en 2016 ha estat de 666.823,59€ Vir Audit SLP ha dut a terme el procés d’auditoria de comptes.
L’informe complet es pot trobar en www.fepa18.org.
Balanç de situació
ACTIU

2016

2015

2014

3.912,50
521.511,82
67.559,17
16,61
2.338,54

1.800,00
443.730,09
85.150,19
286.011,42
2.027,99

451.596,50

1.200,00
504.621,78
38.946,23
8,27
1.074,89
174.501,10
290.091,29

525.424,32

505.821,78

445.530,09

2016

2015

2014

PATRIMONI NET
Fons propis
Subvencions
PATRIMONI CORRENT
Deutes curt termini
Creditors per activitats i comptes a pagar
Periodificacions

495.808,64
156.806,28
339.002,36
29.615,68
94,91
20.187,44
9.333,33

460.025,07
140.025,07
320.000,00
45.796,71

401.857,85
114.057,85
287.800,00
43.672,24

45.796,71

34.338,91
9.333,33

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

525.424,32

505.821,78

445.530,09

2016

2015

2014

666.020,18
8.725,07
308.699,29
348.595,82
401.017,83
172.449,17
75.914,30
76.054,62
-140,32
661,08
600,00
16.577,80
116,00
87,41

630.007,63
18.727,82
297.874,92
313.404,89
382.391,57
148.829,20
72.861,24
72.860,68
0,56
600,00
600,00
25.925,62

583.837,24
17.899,00
298.763,24
267.175,00
372.297,84
147.330,23
65.771,63
46.498,84
19.272,79
600,00
600,00
-1.562,46

41,60

54,32

16.781,21

25.967,22 €

-1.508,14

ACTIU NO CORRENT
ACTIU CORRENT
Deutors per prestacions de serveis
Actius per crèdits AAPP
Inversions financeres curt termini
Periodificacions
Efectiu i actius líquids
TOTAL ACTIU
PATRIMONI NET I PASSIU

Compte de pèrdues i guanys
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Subvencions, donacions i ingressos
AJUTS CONCEDITS
DESPESES DE PERSONAL
ALTRES COSTOS D’EXPLOTACIÓ
Serveis exteriors i tributs
Despeses de gestió i var provis
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
SUBVENCIONS DE CAPITAL
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Resultats extraordinaris
Ingressos financers
RESULTADO DEL EJERCICIO
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70.540,49

XARXA DE COL·LABORADORS
Amb el
suport

L’OBSERVATORI

Convenis
de col·laboració

Durant el 2016 FEPA va participar al programa El Desafío de Talento
Solidario de Fundación Botín, sent premiada conjuntament amb:

Formem
part

El projecte Rompiendo Moldes es va presentar el 20 de desembre
a Madrid. El seu objectiu principal és el desenvolupament integral
de capacitats de joves en situació de vulnerabilitat en espais de
creació digital, tot emmarcat en un àmbit innovador i inclusiu, que
ajudi a trobar sortides professionals alternatives.

Memòria 2016. FEPA

37

