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carta de la presidenta
L’any 2017 ha marcat per a FEPA una fita significativa, ja que
hem assolit la nostra majoria d’edat. Vam voler celebrar el nostre 18è Aniversari especialment en el marc de les nostres XIII
Jornades, celebrades el passat 8 i 9 de juny a Barcelona.
Vam voler fer-ho de la mà i amb l’assistència dels/les
joves comptant amb la vostra participació i experiències.
Gràcies, perquè vam aprendre de vosaltres, ens vau recordar la nostra raó de ser i ens vau proporcionar energia per
mirar al futur.
Vam voler fer-ho de la mà de persones, institucions, administracions i entitats que vau creure i creieu en els i les
joves, que ens heu ajudat i ajudeu a avançar en la millora de
la igualtat d’oportunitats de la joventut sense suport familiar.
Ha estat i és un plaer comptar amb la vostra implicació i compromís tots aquests anys i en aquest espai de celebració.
Vam voler fer-ho en el marc d’un espai formatiu, la Universitat de Barcelona i comptem a més amb el suport de la
Fundació Solidaritat UB. Recordem així, que igual que per a
tants altres joves, la formació és un aspecte clau en el camí
cap a l’autonomia.
Vam voler fer-ho amb una comissió de treball formada per
diverses entitats, un equip de professionals que, al costat
de la Junta Directiva i de l’equip tècnic de FEPA, van viure
il·lusionats tot el procés de preparació del 18è aniversari, on
van aportar idees, treball i un gran suport durant les Jornades.
Vam voler fer-ho amb una perspectiva internacional perquè des de fa anys tenim l’oportunitat de conèixer i intercanviar experiències de manera més senzilla amb persones
d’altres llocs. La convivència de l’experiència local i internacional ens sembla una font permanent d’intercanvi, d’enriquiment i una forma de plantejar millors solucions futures.

Vam voler fer-ho comptant amb un espai lúdic i amb música en directe, perquè els espais informals sempre han
estat i són espai d’acostament i de foment de la cohesió
com a Federació.
Em reitero en una aportació que feia el dia de la inauguració de
les Jornades:
“En el futur més proper és necessari expressar la importància
de la implantació de programes que donin resposta a la realitat actual i a les necessitats existents, que tinguin en compte
també l’heterogeneïtat de perfils de joves amb els qui treballem,
que contemplin l’acompanyament emocional necessari i que
tinguin un cert grau de flexibilitat en la manera d’execució per
poder respondre a la situació de cada jove. Ens agradaria dir en
un temps raonable, que existeix la universalitat en l’atenció
a joves que no compten amb suport familiar, com a mínim
fins als 21 anys i, en algunes situacions més enllà d’aquesta
edat arribant als 23 anys.”
El 2018 ens arriba carregat de reptes i des de FEPA seguirem
treballant per donar suport a tots i totes les joves en els seus
processos i itineraris personals cap a la seva autonomia i
emancipació. Els programes volem desenvolupar-los en coresponsabilitat amb altres agents socials, això sí, estem convençuts que és fonamental considerar la multidimensionalitat de
cada persona. Em sembla important assenyalar en aquesta
ocasió de manera particular l’atenció requerida pel creixent volum del jovent migrant, que aconsegueixen l’edat adulta estant
tutelats/es (donat l’increment d’arribades de joves propers a la
majoria d’edat a l’Estat des de fa ja mesos).
És molta l’experiència que hem anat acumulant en 18 anys.
Continuem dia a dia reforçant les aliances ja creades i, a poc
a poc, construïm altres noves. Per últim volem animar a tots els
i les joves a seguir participant a les activitats i projectes que
duem a terme.
Som-hi 2018!				

Pepa Arqué

Presidenta
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La Junta Directiva s'ha reunit en set ocasions durant l’any 2017,
algunes d'elles mitjançant el format virtual. Format incorporat
aquest 2017 amb la finalitat d'intensificar la coordinació entre
totes les persones que conformen aquest òrgan directiu. Al seu
torn, la Comissió Executiva s'ha reunit un total de set ocasions
amb la finalitat de dotar d'operativitat el treball de la Federació.

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/des, extutelats/des 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 i elles
mateixos/es 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 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.
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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.
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 accedir al
document complet
mitjançant el següent
codi QR:
https://bit.ly/2p3Gp4N

Delegacions territorials de la FEPA
La Delegació territorial és un òrgan de representació de la FEPA
al territori i és l'enllaç de la seu i l’òrgan de govern de la Federació amb tot el territori d'actuació de FEPA. Entre altres competències, té atribuïdes les funcions de representar a la Federació
i els interessos d'aquesta, coordinar la gestió dels projectes
finançats o cofinançats per la FEPA al territori o mantenir la relació amb la Junta Directiva sent l'enllaç per representar a les
entitats del seu territori.
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 4 delegacions a:
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Relació d’entitats federades
La FEPA tenia federades 62 entitats a la fi de 2017, amb presència en 11 Comunitats Autònomes, que donen resposta a les
necessitats dels joves dels 16 fins als 25 anys.

Seu Social a Navarra

Seu Social a Castella i Lleó

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

FUNDACIÓ
PRIVADA SANTA
ROSALIA

FUNDACIÓN
ADSIS

FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEI
SOLIDARI PER LA
INCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ
PROJECTE
I VIDA

GEDI, GESTIÓ I
DISSENY, SCCL

FUNDACIÓ
CHAMPAGNAT
- GERMANS
MARISTES

Seu Social a Catalunya

Seu Social a País Basc
GRUP D’ESPLAI
BLANQUERNA

ACTUA S.C.C.L

ALDEAS
INFANTILES SOS
DE CATALUNYA

FUNDACIÓN
XILEMA

ASSOCIACIÓ
AULA DE NATURA
CORTARIU CADÍ

INICIATIVES
SOLIDÀRIES

ASSOCIACIO
CEDRE PER
LA PROMOCIÓ
SOCIAL

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 Comunitat Valenciana

...................................................................................

ASSOCIACIÓ
DE RECERCA
CULTURAL I
SOCIOEDUCATIVA.
-ARCS-

isom SCCL

ASSOCIACIÓ
IN VIA

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

Associació
per la Inserció
Social
i Laboral ISIL

ASOCIACIÓN PAZ
Y BIEN

FUNDACIÓN
PROYECTO DON
BOSCO

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

Seu Social a Aragó

Seu Social a Castella la Manxa

8

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE MENORES
(ADIME)
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Entitats de nova incorporació

FUNDACIÓN
ALDABA

FUNDACIÓ
NATZARET

FUNDACIÓN DE
SOLIDARIDAD
AMARANTA

GRUP
EDUCADORS DE
CARRER I TREBALL
AMB MENORS
(GREC)

LLARS
EL TEMPLE

Durant el transcurs de l'any s'han donat de baixa dues de les
entitats de la Federació i s'han incorporat cinc noves: Asociación la Kalle, Asociación para la Integración del Menor Paideia,
ISOM Gestió de projectes socials, Fundación Aldaba i Llars el
Temple, amb presència a Madrid, Catalunya i Illes Balears.
Evolució del nombre d'entitats federades en els últims anys:

Seu Social a la Comunitat de Madrid

FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM

ACCEM
CASTILLA LA
MANCHA

FUNDACIÓN
INICIATIVA
SOLIDARIA ÁNGEL
TOMÁS

Seu Social a Illes Balears

Seu Social a Andalusia

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

ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN AMIGÓ
FAMILIAS
ALTERNATIVAS DE
TRANSICIÓN
DE L’HORTA NORD

ASOCIACIÓN VASIJA.
INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LOS MENORES
DE PROTECCIÓN

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE
REINSERCIÓN
SOCIAL - IRES

FUNDACIÓ PEL
SUPORT SOCIAL
SOLIDARI

FUNDACIÓ
MARIA
RAVENTÓS

FUNDACIÓ
PERSONA
I VALORS

FUNDACIÓ
MERCÈ
FONTANILLES

FUNDACIÓ
EVEHO

FUNDACIÓN
NAZARETH

FUNDACIÓ
PRIVADA CATALA
COMTAL

FUNDACIÓ
PRIVADA
OBRA SOCIAL
COMUNITÀRIA
DE BELLVITGE.
(OSCOBE)

FUNDACIÓ
PRIVADA
RESILIS

ALDEAS INFANTILES
SOS ESPAÑA

ASOCIACIÓN
HORUELO

ASOCIACIÓN
CULTURAL
LA KALLE

ASOCIACIÓN
PARA LA
INTEGRACIÓN DEL
MENOR PAIDEIA

ASOCIACIÓN
MURIALDO

OPCIÓN3.
SOCIEDAD
COOPERATIVA DE
INICIATIVA SOCIAL

YMCA
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ENQUESTA FEPA,
2017 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 corresponsabilitat 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.

10
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Pla estratègic
de FEPA 2017-19
En el nou pla es defineixen cinc línies estratègiques de treball prioritari que volen donar resposta,
d'una banda, al context diferenciat en el qual vivia la Federació respecte als anys anteriors i, per un
altre, a la seva pròpia maduresa organitzativa. En el seu procés de desenvolupament es va fer una
reflexió que va constar de quatre fases (identitària, analítica, estratègica i de tancament) en les quals
es va incorporar la participació d'entitats mitjançant un grup de treball motor i un grup de contrast.
Aquests són els 5 eixos del Pla Estratègic 2017-19:

Podeu accedir al
document complet
mitjançant el següent
codi QR:
https://bit.ly/2x3LwXp

Àrees
de treball

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 la FEPA

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.

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.
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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.

Àrea de representació, interlocució
i relacions institucionals
Resum de les principals accions realitzades l’any 2017

Reunió amb M. Pilar Gonzálvez, Dirección General de
Familia e Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Madrid.

Reunió amb Francesc Iglesies i Ricard Calvo, Secretaria
d'Afers Socials i Famílies i Direcció General d’Infància
de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Assistència a la presentació del curtmetratge Talia,
Asociación Pro-Emancipados de las Islas Baleares
(APEIB). Palma de Mallorca.

Reunió amb REPCyL, Asociación de entidades sin
ánimo de lucro para la reforma y protección de menores
en Castilla y León.
Interlocució de Delegación Territorial de Aragón con
DNI España.
Participació en la Jornada Teach to Learn – Learn to
Teach. Fundación Orange. Madrid.

Assistència a la celebració del Día Internacional de
los Derechos de la Infancia, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad i Plataforma de Infancia.
Madrid.

Reunió amb Pablo Rodríguez, Dirección General de
Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla
y León. Valladolid.

Participació a la mesa de expertos sobre infancia
en Aragón i al proceso de revisión del sistema de
protección en Aragón.

Assistència a la I Feria de Inclusión Social de Madrid,
EAPN Madrid. Madrid.
Participació a la Jornada d’apertura del Desafío del
Talento Solidario 2017, Fundación Botín. Madrid.

Assistència al Mobile World Congress. Barcelona.

Assistència a la presentació del dossier: L’atenció en
salut mental dels infants i adolescents. Taula d’entitats
del Tercer Sector Socials en Catalunya. Barcelona.

Participació a la conferència internacional en Amersfoort
Leaving Care in Europe. La Asociación para el Estudio
y Promoción del Bienestar Social (PROBENS) va
representar a FEPA.

Tanmateix, hem assistit a la II Cena Solidaria de
Asociación Vasija i a la celebració del 20è aniversari
de la Llar Vilanova de l’entitat Persona i Valors.

Seminari per a professionals del acolliment residencial
de menors a Turín. La Fundación Federico Ozanam
va participar en qualitat de convidada i en representació
de FEPA.

Participació en las Maker Faire de Barcelona i Madrid.
Representació a la Junta Directiva de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social a Catalunya
i coordinació de la PINCAT.
14
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Àrea d’activitats, projectes i participació
de les entitats

Jornada: Claus per
a l'apoderament de
els i les joves en el seu
procés d'emancipació

jornades realitzades

83

3

Dades de projectes realitzats…

139

amb
assistents

.......................

assistents

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.

XIII Jornades FEPA:
Joves i participació,
18 anys caminant
junts

D’altra banda, un 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 la 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.

entitats federades

Durant el 2017 hem realitzat alguna
activitat a 9 comunitats autònomes
on tenim representació.

.......................

204

assistents
i participació de

...i més dades d’activitats realitzades

27

entitats
participants

Jornades de Presentació
de l'Informe de sortides
professionals en fabricació
digital del Projecte
Rompiendo Moldes

5

tallers realitzats
amb

Itineraris per a
l’emancipació

873

persones
usuàries
Punts de
trobada

Breakers: Fabrica’t
un nou món

278

joves
participants
Guia d’emancipació
Més de

29.000

visites a la pàgina web
activa a dos comunitats
autònomes

108

assistents

22

i
entitats federades
participants

Comissions de treball

jornades realitzades
amb

110

Suport
econòmic
per a
l'estudi per
a joventut
extutelada

46

persones
usuàries

6

Jornada
Institucional

32

assistents

comissions de treball
reunions

44

persones
participants

Durant el 2017 s’han dut a terme més de 20 reunions
territorials i vinculades a projectes específics. Concretament han hagut trobades a Aragó, Castella la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid i les Illes Balears. S’han seguit
consolidant comissions de treball d’àmbits i projectes específics (Guia d’emancipació, organització de les Jornades
2017, entre d’altres).

2

L’any 2017 el 88,5% de les entitats federades (54 en total)
s’han involucrat en alguna de les activitats de la Federació.

IV Cicle de tallers
de suport educatiu

persones
usuàries
Memòria 2017. FEPA

39

de

assistents

645

16

Jornades de
presentació
Projecte Abeona

38

36

de
entitats

Jornades de
presentació
de la Guia
d'Emancipació

3

jornades
realitzades
amb

98

assistents
Qüestionari
entitats FEPA
2017

53

entitats
participants

Segons les dades obtingudes en l'enquesta anual realitzada
durant 2017, un 75% de les entitats federades considera
que les activitats i accions que desenvolupa la Federació
s’adeqüen als interessos i inquietuds de l'entitat. De la
mateixa manera, el 75% de les entitats federades considera que el seu sentit de pertinença a la Federació és alt
o molt alt.
(Han respost l'enquesta el 87% de les entitats membres)

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. Han guanyat interès respecte a l'any anterior
aquelles activitats relacionades amb l'elaboració i producció
de discurs i posicionament sobre temes clau.

Memòria 2017. FEPA
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Jornada Institucional Anual
El dia 24 de març va tenir lloc la Jornada Institucional Anual
de FEPA, a la qual es van trobar les entitats federades per tractar assumptes relacionats amb el funcionament de la Federació.
Abans de l'Assemblea General Ordinària es va dur a terme un
taller de reflexió, on les entitats participants es van organitzar en
diversos grups per intercanviar idees i debatre sobre els processos d'emancipació, el nivell d'intervenció dels/les professionals i el funcionament dels pisos d'autonomia.
Durant l'Assemblea es van aprovar, entre altres aspectes, l'Informe de Gestió i Balanç Econòmic 2016 i el Pla d'Actuació i
pressupost per a l'any 2017. A més, també es van presentar les
noves entitats federades: Asociación para la Integración del
Menor Paideia i Fundación Aldaba i es van exposar les realitats territorials en les diferents CCAA.
Durant la trobada es va presentar el nou Pla Estratègic de la
Federació per al període 2017-2019.

18
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XIII Jornades FEPA: Joves
i participació, 18 anys caminant
junts

Els dies 8 i 9 de juny es van celebrar les XIII Jornades FEPA
Joves i participació, 18 anys caminant junts en la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Aquest any van estar dotades d'una especial connotació, ja
que la Federació celebrava el seu divuitè aniversari; un nombre
significatiu, ja que és en aquesta edat quan els i les joves comencen una nova etapa de la seva vida.
Més de dues-centes persones assistents van gaudir dels dos
dies de ponències, xerrades, àgores d'experiència i altres activitats. Van participar entitats federades i no federades, universitats i administracions públiques. Especialment, cal destacar la
participació dels i les joves, que van assistir tant per participar
en les activitats com en les ponències.
La primera jornada va comptar amb una ponència sobre el
Dret a la participació en els processos d'emancipació a
càrrec de Virginia Murillo —Consultora Internacional en Drets
Humans, Cooperació al Desenvolupament i Desenvolupament
local—, l'àgora d'experiències (un espai en el qual diverses
entitats federades van poder exposar les iniciatives que estan
desenvolupant per fomentar les habilitats i els recursos necessaris en l'emancipació) i una taula de debat entre joves i educadors. La jornada de treball i intercanvi del dijous va acabar
amb el visionat del curt "Talia" promogut per la Associació de
Joves Pro Emancipats dels Illes Balears (APEIB) i un petit recital
musical a càrrec de dos joves de la Fundació Maria Raventós.

La segona jornada va comptar amb una ponència internacional entorn dels Espais de participació de joves extutelats:
l'experiència de Careleaver Deutschland de Benjamin Strahl
—Investigador de la Universitat de Hildesheim, Alemanya, i
cofundador de Careleaver Deutschland— i de Ruth Seyboldt
—Estudiant i membre del mateix grup de recerca— i un espai
de valoració i reflexió entorn dels 18 anys de marxa de la
Federació, en el qual van participar representants de diferents
àmbits (administració, universitats, ens privats, entitats federades) que han format i formen part de la trajectòria de FEPA al
llarg de tots aquests anys.
Coincidint amb la celebració del divuitè aniversari de FEPA, les
jornades també van comptar amb un vessant més lúdic. A la
Sala B del Luz Gas es va festejar l'aniversari amb l'actuació solidària de Quicu Lloms.
Des d'aquí, gràcies a totes les persones que vau poder acompanyar-nos als espais formals i informals de celebració d'aquestes
jornades i el nostre agraïment a totes les entitats participants en
la comissió d'organització!
Podeu accedir al
document complet
mitjançant el següent
codi QR:
https://bit.ly/2NDYYug
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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” ha estat
possible gràcies al finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 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 quals 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 i es va aprofitar per visitar un dels laboratoris de fabricació digital on s'està
desenvolupant el projecte Breakers.

Dades del projecte en 2017

Itineraris per a l’emancipació

Durant l'any 2017 s'han realitzat
4.097 atencions i 2.555 tutories i
s'han atès 645 joves (75 més que
en l’anterior edició).

Acollida
2016

572

2017

645

atencions realitzades

Formació
2016

1993

2017

1875

atencions realitzades

Laboral
2016

1038

2017

1152

atencions realitzades

Habitatge
2016

146

2017

72

atencions realitzades

Altres
2016

645

2017

411

atencions realitzades

Jurídic
2016

327

2017

449

atencions realitzades

Salut
2016

119

2017

84

atencions realitzades

Tutories
2016

2398

2017

2555

atencions realitzades

Total
2016

7238

2017

7243

atencions realitzades
20
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Durant
2017, gràcies al
programa Punts de
Trobada, Mallorca
ha desenvolupat
i publicat la Guia
d'Emancipació
específica del
territori.

El programa “Itineraris per a l’Emancipació” ha estat possible
gràcies al finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 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 l’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 se centren en 5 aspectes clau:
1.
2.
3.
4.
5.

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

El projecte s'ha desenvolupat en 3 Comunitats Autònomes: Aragó, Castella la Manxa i Catalunya gràcies a la col·laboració i
essent complementat entre entitats i les respectives administracions autonòmiques. El programa Itineraris constitueix una part
central de l'oferta a joves tutelats i extutelats del territori integrant-se així dins de l'estratègia pública d'atenció al col·lectiu.
Dades del projecte en 2017
Durant l'any 2017 s'ha atès un total de 873 usuaris.
(Inclou també a professionals)

Acompanyament
sociopedagògic
2016

600

2017

623

atencions realitzades

Pisos d’emancipació
2016

26

2017

42

atencions realitzades

Itineraris individuals
d’inserció laboral
i suport a la inserció
2016

113

2017

125

atencions realitzades

Identificació i selecció
de joves per la prestació
econòmica i pel suport
econòmic per estudis
2016

175

2017

124

atencions realitzades

Assessorament
jurídic i legal
2016

369

2017

427

atencions realitzades

Formacions i cursos en
metodologia d’intervenció
i en competències
2016

133

2017

131

atencions realitzades
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Suport econòmic per a l’estudi per
a la joventut extutelada

Tallers de suport educatiu

Guia de recursos d’emancipació

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 2017 ha acabat la seva vuitena edició.

En 2017 s'ha tornat a posar en marxa a Catalunya el cicle de
tallers de suport educatiu per a la joventut. La iniciativa, que va
ser impulsada per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
(ASJTET) i la mateixa Federació en col·laboració amb la Fundació Nou Barris, ha arribat a la seva quarta edició. La iniciativa
ha comptat amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

La Guia d'Emancipació és un recurs web (www.guiaemancipacio.org) per a persones joves que són tutelades o han estat
tutelades per l'administració i, a més, pels i les professionals
del sector.

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.

En aquests tallers es pretén reflexionar conjuntament sobre les intervencions educatives i fer una anàlisi de la feina quotidiana
a partir de l'exposició de situacions concretes. Totes les sessions compten amb
la supervisió d'un professional que ha
treballat prèviament amb l'equip de l'entitat
que presenta cada cas.

Fins al moment més de 210 joves
El 87% dels
joves va aconsehan estat beneficiaris del prograguir els objectius del
ma des del 2009. L’any 2017
programa. Respecte a
s'han beneficiat del programa
la distribució per gènere,
s'ha mantingut la mateixa
46 joves (20 nois i 26 noies)
proporció que en l'edició
d'entre 18 i 24 anys i, a contianterior, el 57% de
nuació es detalla la relació del
participants van ser
noies.
tipus d'estudis que han realitzat:

Aquest any s'han realitzat cinc noves sessions: tres a Barcelona,
una a Girona i una altra a Tarragona, on és el primer any que es
fa. En total han participat 108 persones, la majoria d'elles educadors i educadores procedents de les nostres entitats federades
i on al voltant d'un 65% de participants provenien de 22 entitats
federades.

En els
tallers de suport
educatiu han participat professionals
procedents de 22
entitats federades

Dades de les sessions del projecte el 2017:

XI Taller de suport educatiu

Entitat col·laboradora: Llar Santa Rosalía
Tema: Intervenció amb joves que consumeixen

Cicles Formatius de Grau Mig
2017

2 jOVES

2017

7 jOVES

Proves d’accés a Grau Superior
2017

9 jOVES

2017

2 jOVES

Cicles Formatius de Grau Superior
2017

21 jOVES

2017

22 jOVES

Estudis universitaris
2017

9 jOVES

Batxillerat
2017
22

1 jOVE
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2017

2017

15 jOVES

0 jOVES

XII Taller de suport educatiu

Entitat col·laboradora: Fundació OSCOBE
Tema: Intervenció amb joves amb diversitat funcional en un pis

d'autonomia

XIII Taller de suport educatiu

Entitat col·laboradora: Fundació privada Servei Solidari
Tema: Coordinació, derivació i seguiment de joves atesos

entre diverses entitats

Aquest portal aglutina tota la informació relativa als diferents recursos, prestacions, tràmits, drets i deures específics per als
joves als diferents territoris de l'Estat. De manera transversal, a
la web s'inclouen vídeos de joves explicant les seves vivències
i com funcionen certs processos de primera mà.

Més enllà de la difusió, aquest any
també s'hi ha treballat per aconseguir una certa sistematització per
afavorir la creació de rèpliques en
diferents Comunitats Autònomes.
Actualment, la web està funcionant a
Catalunya i Illes Balears i es troba en
procés de rèplica a Aragó.

A la fi de
2017 es va
publicar la Guia de
recursos d'emancipació a les Illes
Balears

Des de la seva engegada, les accions realitzades han estat dirigides, d'una banda, a millorar l'eina, i per l'altra, a divulgar-la,
donant a conèixer aquest recurs entre joves i professionals. En
aquest sentit, durant 2017 s'ha desenvolupat un breu vídeo de
presentació orientat a professionals que acompanyen als joves.

A més, al llarg d'aquest any
s'han realitzat tres Jornades de difusió a Osona,
Barcelona i Mallorca en els
quals van participar més de
80 persones. En aquestes
trobades, que van servir per presentar la Guia
d'Emancipació, es va realitzar una activitat per demostrar la seva utilització i obtenir feedback. Les sessions
tracten de familiaritzar a les
persones assistents amb
l'eina i proporcionar informació útil per millorar-la
contínuament.

Per accedir al vídeo de difusió
mitjançant el codi QR:

https://bit.ly/2OcbDlp

VX Taller de suport educatiu

Entitat col·laboradora: Associació IN VIA
Tema: Intervenció amb joves que han sofert abusos

XV Taller de suport educatiu

Entitat col·laboradora: Fundación Resilis
Tema: La diversitat de processos dels joves des

d'una visió integral
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3 edicions realitzades:

Breakers, fabrica't un nou món
Breakers: fabrica't un nou món és un projecte impulsat per Fundació Orange en el qual col·labora la Federació. A més, també
participen en el projecte, BJ-Adaptacions i la xarxa d'espais de
fabricació on es duu a terme.

3

El projecte té per objectiu oferir a joves en risc d'exclusió la possibilitat de formar-se en la cultura maker, un moviment social
basat en la creació de tot tipus d'objectes fent ús de les noves
tecnologies, i es materialitza mitjançant la realització de cursos
formatius de 40 hores en els quals, a més dels tecnòlegs, està
present la figura d'un/a educador/a per donar tot tipus de suport als participants i, al seu torn, fer d'enllaç amb els respectius
educadors/as de referència. Els cursos contribueixen a l'aprenentatge d'hàbits prelaborals, capacitats personals i competències d'ocupabilitat que es podran extrapolar a altres formacions i
contextos, encara que l'objectiu segueix sent acostar als joves a
un nou àmbit formatiu, oferir-los l'oportunitat de conèixer un nou
sector emergent i acompanyar-los en el desenvolupament d'una
sèrie de valors, potenciant la seva creativitat, el treball en equip i
la creació d'idees mitjançant el disseny i la fabricació 3D.

Procedents
de més de

edicions realitzades
Primavera, estiu i tardor

50

entitats
diferents

278

joves
participants

Més de

20

entitats
federades
involucrades

29

cursos
realitzats

Més enllà dels cursos, en aquesta edició 2017 també
volem destacar el premi IMake4MyCity obtingut en el
marc del projecte i la realització de la I trobada Breakers
d'àmbit estatal.

Projecte ABEONA
Imake4MyCity

7 espais participants de forma
simultània:

El projecte Breakers va ser premiat el 6 de juliol en el marc del
certamen IMake4MyCity – Sport for All en el qual participaven
11 països i més de 60 FabLabs – laboratoris de fabricació-. El
premi es va atorgar sobre la base dels projectes desenvolupats
en els laboratoris de fabricació en el marc dels cursos Breakers.
En aquesta ocasió, els projectes, van tenir com a focus la innovació per millorar l'accessibilitat dels equips utilitzats per practicar esport.

Barcelona

I Trobada Breakers

El projecte, iniciat en el mes de juliol de 2016, ha evolucionat
molt positivament des que va començar. Prova d'això és l'extensió de territoris en els quals està present, i el nombre de joves
que han participat.

Castelldefels
Ateneu de fabricació
de Ciutat Meridiana

Bilbao

24

Madrid
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Sevilla

SokoTech en Barcelona

València

Gràcies al premi obtingut en el certamen IMake4MyCity, els dies
3 i 4 de novembre es va poder celebrar, a Madrid, la I trobada
Breakers d'àmbit estatal. En la trobada van participar al voltant
de 40 joves procedents de les diferents edicions i territoris on
s'ha dut a terme el curs Breakers. Durant la trobada es van realitzar diferents activitats, xerrades i dinàmiques que van servir
per ampliar coneixements i crear una Comunitat de Breakers
que vagi més enllà dels mateixos cursos.

ABEONA ha estat un projecte d'àmbit europeu finançat a través
del programa Erasmus+ en el qual han participat deu actors de
sis països diferents (França, Polònia, Espanya, Àustria, Alemanya i Bèlgica). Entre els diferents actors que van prendre part en
la iniciativa cal destacar la presència d'entitats de base, federacions d'entitats i experts internacionals. Representant Espanya
va participar FEPA i l'entitat Plataforma Educativa.

Durant aquest any 2017 s'han dut a terme 3 jornades de
presentació del projecte i les eines creades en les quals
han participat 110 persones. Una a Barcelona, una altra
a Mallorca i una a París (en aquesta última també es va
realitzar la reunió de tancament del projecte).

El treball, orientat a la integració professional dels joves extutelats a nivell europeu, va ser dut a terme entre setembre de
2015 i setembre de 2017. El seu objectiu era oferir una resposta
efectiva, centrant-se en la millora de les competències dels professionals que intervenen amb els i les joves.

El projecte ha servit per crear connexions i sinergies entre diferents països, que segur ajudaran en un futur a crear un vincle
col·laboratiu en favor dels i les joves. En els pròxims mesos s'estudiarà com es pot continuar col·laborant i avançant en el treball
que s'ha iniciat en aquests anys.

A partir de les accions dutes a terme en el marc del projecte
ABEONA, s'han publicat diversos documents orientats a millorar
la situació laboral de la joventut extutelada en l'àmbit europeu.
En aquest sentit, FEPA es va encarregar, en 2016, d'elaborar
l'Informe Nacional en relació al context i la situació dels/les joves
tutelats/des i extutelats/des en l'Estat espanyol.

Per accedir
a la informació
mitjançant
el codi QR:

https://bit.ly/2x4YNy0
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Participació en activitats internacionals
Països Baixos
Des de FEPA vam participar a la conferència internacional que
va tenir lloc a la ciutat d'Amersfoort el passat 20 de novembre.
La jornada va estar organitzada per la Federació Internacional
de Comunitats Educatives dels Països Baixos, i va reunir a representants de més de 80 institucions que lluiten pels drets dels
més petits i dels/les joves.

Àrea de coneixement
Jornada Claus per a l'apoderament de els i les joves
en el seu procés d'emancipació

Rompiendo Moldes

El passat 4 de maig va tenir lloc al Palau Macaya de Barcelona
una jornada dedicada a tractar els reptes que han d'afrontar la
joventut tutelada i extutelada a l'hora d'emancipar-se. En aquesta
jornada, que va comptar amb ponències de personalitats internacionals, van participar gairebé un centenar de persones. Robert Gilligan, prestigiós professor de treball social, política social
i recerca del Trinity College Dublín, va oferir una ponència entorn
de les Claus per a l'apoderament dels joves en el seu procés
d'emancipació.

El Projecte Rompiendo Moldes consisteix en un model didàctic
per a joves centrat en l'apropiació tecnològica i la fabricació
digital. És fruit de la col·laboració entre FEPA, Asociación Cultural La Kalle, La Rueca Asociación i Fundación CODESPA i ha
comptat amb l'assessorament de KPMG i Fundació Fernando
Pombo durant 2017.

En la taula rodona posterior, de la mà d'Irene Kopetz de Plataforma Educativa, Magdalena Kepka de la Fundació Robinson i Ana
Villa de FEPA es van tractar polítiques d'emancipació, experiències i reptes entorn de la inserció laboral a partir de la presentació
de l'informe ABEONA.
El grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona va
col·laborar en l'organització d'aquest acte, i també es va comptar amb el suport de la Fundació Bancària "la Caixa" del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
Per accedir
a la jornada
mitjançant el codi QR:

https://bit.ly/2MrkLAJ
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El programa conjuga tres elements: la innovació digital, representada pels espais maker i FabLab; una metodologia que fa ús
de la fabricació digital i el prototipus ràpid per a generar entorns
d'aprenentatge; i, finalment, la voluntat d'acostar aquest món a
joves que provenen d'un col·lectiu amb dificultats per accedir a
aquest tipus de recursos.
El projecte es concep a partir de l'experiència Breakers: Fabrica't
un nou món de la Fundació Orange. La idea va ser la guanyadora
del Desafio Talento Solidario de la Fundación Botín 2016, i gràcies a l'experiència obtinguda en aquestes proves i a l'acompanyament estratègic brindat sorgeix Rompiendo Moldes.
Una de les accions centrals aquest any ha estat la creació de
l'Informe de sortides professionals en l'àmbit de la fabricació
digital per a joves en risc d'exclusió, que es va presentar el 24
d'octubre a Madrid i el 22 de novembre a Barcelona. Entre les
dues jornades han assistit més d'un centenar de persones pro-

cedents d'entitats i associacions del tercer sector, treballadors
de l'administració, representants d'empreses d'inserció i tecnològiques, entre altres.
Els objectius de l'informe són identificar sortides professionals
en el sector emergent de la fabricació digital, analitzar quins són
els coneixements i competències mínimes per accedir a aquestes sortides i, finalment, analitzar quines d'elles s'adapten a perfils de joves amb baixos nivells de qualificació professional.
Al mateix temps, aquest informe és referència en el disseny i la
creació d'un itinerari d'inserció laboral basat en fabricació digital i dinamització TIC. La ruta està composada per sis mòduls
formatius i una guia metodològica on es reflectirà el model del
treball educatiu i soci laboral així com les competències transversals a treballar amb els i les participants.

Per accedir
a l'informe
mitjançant
el codi QR:

https://bit.ly/2oYVQLI

L'objectiu principal d'aquesta convenció d'experts va ser donar
a les persones extuteladas l'oportunitat de conèixer les noves
polítiques i d'influir sobre aquestes. Van ser els/les joves els qui
van presentar les seves idees i propostes, de manera que els
responsables corresponents poguessin fer canvis en les polítiques actuals.
A més d'atorgar el protagonisme als/les joves, l'acte va servir
també per intercanviar coneixements i metodologies de treball
per, entre tots, millorar la situació del col·lectiu. L'Associació per
a l'Estudi i Promoció del Benestar Social (PROBENS), va assistir
en representació de la Federació.

Itàlia
El passat 9 i 10 de novembre, es va celebrar a Torí un seminari entre responsables d'organitzacions italianes dedicades a
l'acolliment residencial de menors, en el qual es va debatre i es
va reflexionar sobre els programes d'emancipació personal dels
menors tutelats residents en centres de protecció.
Aquest seminari va estar organitzat per l'Agrupació d'Entitats
Socials del Consorci Nord-Itàlia, il Comune di Torino i el Consiglio Regionale del Piemonte, i va congregar a 24 representants
d'altres entitats pertanyents a les regions de Lombardía, Piemonte i Liguria. La Fundació Federico Ozanam, al costat d'una
entitat suïssa, va participar en qualitat de convidada, compartint
l'experiència del seu treball amb menors tutelats/des i joves extutelats/des, presentant el treball en xarxa que es realitza a través de la FEPA, i exposant dades sobre la realitat de la joventut
extutelada a Espanya, aportats per la Federació.
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Àrea de coneixement
Recerques periòdiques
L'emancipació de joves tutelats i extutelats
a Espanya
Aquest projecte, iniciat a la fi de 2011, va néixer amb l'objectiu
de recollir una aproximació bàsica als serveis d'emancipació
per a joves tutelats i extutelats que existeixen en les diferents
comunitats autònomes a força de recaptar informació bàsica
sobre els projectes i recursos d'emancipació existents, entitats
implicades i legislació corresponent en cadascun dels territoris.
Entre 2016 i 2017 s'ha dut a terme una nova actualització de
les dades incorporant noves variables Durant el curs 2017 s'ha
lliurat un exemplar de l'emancipació de joves tutelats i extutelats
a Espanya a les corresponents Direcciones Generales de les
diferents Comunitats Autònomes.
Podeu accedir al document complet en www.fepa18.org

Per accedir
a la informació
mitjançant
el codi QR:

https://bit.ly/2x6tjsa
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Enquesta periòdica anual a entitats federades
FEPA ha recollit històricament informació de les accions i programes exercits per les seves entitats membre. Des de l'any
2011, l'enquesta anual a les 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 i 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 als 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 a nivell estatal.

àrea
de gestió
interna

L'any 2017 van respondre l'enquesta el 87% de les entitats federades. Tenint en compte la manca de dades existent en aquest
camp, les dades resulten de gran interès a l'hora de presentar
el col·lectiu davant altres agents.

Per accedir
a la informació
mitjançant
el codi QR:

https://bit.ly/2x6J2qs
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GESTIÓ INTERNA
Equip tècnic i col·laboradors

s'ha comptat amb la col·laboració de 3 estudiants de la Facultat
d'Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Primers passos en la implementació
de SinergiaCRM

Equip de gestió: 3
Per accedir
mitjançant
el codi QR:
https://bit.ly/2CO0Exm

Anna Villa
Jordi Sàlvia
Marc Gavaldà
Projectes: 15
Julia Aden
Fernando Arcas
Helena Cardona
Iris Castillo
Sara Fernández
Irati Grandes
Andrés Martínez
Maria Mena
Alejandro Navarro
Olga Felis
Juan Flores
Geni Flos
Miriam Garcia
Elisabet Roca
Elena Yanes

Pràctiques
universitàries/
laborals: 6
Programa Garantia Juvenil
Raquel Carnicero
Aitor Galán
Francesc Senan
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Durant l'any 2017 s'han incorporat 42 entrades noves a la web.
A més, el portal segueix sent un 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:

Adhesió a Sinergia CRM amb triple objectiu:
1. Tenir informació actualitzada de relacions amb
entitats federades.
2. Seguir la participació en projectes i activitats
de la Federació.
3. Millorar la gestió interna: tasques a realitzar,
subvencions, etc.

42 notícies publicades al 2017. Sumant un total de gairebé 2.300 visites al mes. El document més consultat
de la pàgina web ha estat L'emancipació de joves tutelats i extutelats a Espanya, seguit del díptic de presentació de la Federació.

Aquest 2017 s'ha editat un vídeo de promoció de la Guia
d'emancipació a Catalunya.
Podeu veure
el vídeo mitjançant
el següent codi QR:

https://bit.ly/2OcbDlp
X

La Federació també té presència a les xarxes socials,
a través d'un compte de Twitter, Youtube, Linkedin
i Facebook.

395

seguidors

+1.400

*aquest any s'han introduït canvis en les eines de mesurament
de la pàgina web. A partir de gener de 2017 es va modificar
el codi per, d'aquesta forma, tenir unes dades més exactes.

visualitzacions

X

Joan Casamartina
Sara Fernández
David Marmolejo

Gràcies al Programa de Garantia Juvenil i mitjançant finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya s'ha comptat amb un
reforç de 4 persones en els àmbits d'administració, comunicació i gestió de dades de la Federació durant els últims mesos
de l'any que tindrà continuïtat en la part inicial de 2018. A més,

Pàgina web

La web en xifres:

Pràctiques universitàries
Convenis UAB 2016-17

L'equip tècnic de FEPA així com la xarxa de col·laboradors s'ha
ampliat al 2017 a causa de la diversificació de projectes que
s'han anat desenvolupant durant l'any. Un total de 19 persones
han format part de la Federació a temps total o parcial.

Àrea de Comunicació

WEB FEPA

10.721 VISITES
2015 23.616 VISITES
2016 32.558 VISITES
2014

Aquest 2017 s'ha realitzat l'adhesió de FEPA a SinergiaTIC, una
organització que es proposa contribuir a la millora del funcionament de les entitats del Tercer Sector mitjançant l'aprofitament
i ús de la tecnologia. S'ha iniciat la implementació de SinergiaCRM en l'entitat, una eina de gestió per al Tercer Sector, pensada per conciliar el gran volum d'informació i relacions amb
entitats, administracions i col·laboradors. El seu ús permetrà
desenvolupar l'activitat quotidiana de forma més eficient i sostenible, facilitant la presa de decisions estratègiques que, en
definitiva, beneficien l'acció social.

2017

28.642 VISITES

WEB GUIA
D’EMANCIPACIÓ
2017

29.416 VISITES

Podeu accedir a la
Podeu accedir a
pàgina de la Guia
la pàgina web de
d'Emancipació
la Federació mitjançant
mitjançant el
el següent codi QR:
següent codi QR:
https://bit.ly/2Mq4qwm https://bit.ly/2NabkuK

Butlletins:
Aquest any s'ha mantingut l'enviament de butlletins informatius
de la Federació, amb una periodicitat major en relació a l'any
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. A més,
aquest any s'han enviat dos butlletins extraordinaris sobre projectes concrets a totes les entitats. Un d'ells centrat en la Guia
d'Emancipació i l'altre sobre el projecte europeu ABEONA.
Butlletins enviats en 2017: 5
Butlletins genèrics: 3
Butlletins amb contingut específic: 2
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Auditoria realitzada per:

Àrea econòmica
Balanç de situació

2017

2016

2015

Actiu no corrent
Actiu corrent
Existències
Deutors per prestacions de serveis
Actius per crèdits AAPP
Inversions financeres curt termini
Periodificacions
Efectiu i actius líquids

2.745,83
593.671,86
840,95
371.368,68

3.912,50
521.511,82

1.200,00
504.621,78

4.079,54

67.559,17
16,61
2.338,54

217.382,69

451.596,50

38.946,23
8,27
1.074,89
174.501,10
290.091,29

TOTAL ACTIU

596.417,69

525.424,32

505.821,78

2017

2016

2015

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

506.411,76
178.689,97
327.721,79
90.022,44
354,91
80.334,20
9.333,33

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

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

596.434,20

525.424,32

505.821,78

Compte de pèrdues i guanys

2017

2016

2015

756.124,62

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

16.781,21

25.967,22

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

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 corrent i var provis
amortització immobilitzat
Subvencions de capital
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Resultats extraordinaris
Ingressos financers

Distribució de
despeses
Aplicació directa a projectes
Personal
Altres despeses
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1.166,67
21.883,49

21.883,49

RESULTAT DE L’EXERCICI
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340.283,64
415.840,98
415.099,98
210.625,70
107.348,78

Procedència
d’ingressos

45.796,71

Xarxa de col·laboradors
Amb
el suport
de:

En
col•laboració
amb:
L’OBSERVATORI

41,60

Formem
part de:

Adherits
a:

Finançaments públics
Finançaments privats
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