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CARTA DE LA PRESIDENTA
Un any més, i ja en són setze, continuem el nostre compromís
amb els i les joves. Enguany voldria assenyalar tres fets entorn
el treball que es duu a terme des de la Federació i que han estat
significatius.

TRES FETS DESTACABLES
Afavorir l’autonomia i defensar la igualtat
d’oportunitats
Parlar de l’any 2015 i de joves sense suport familiar en processos d’emancipació suposa parlar de novetats legislatives
que impliquen, per sí mateixes, un avenç significatiu. Aquestes variacions contribuiran, amb seguretat, a millorar en termes
d’igualtat de drets i oportunitats d’aquests joves en els propers
anys. La nova Llei de modificació del sistema de protecció a la
infància i adolescència aprovada durant el juliol de 2015 recull,
per primera vegada, l’obligatorietat per a totes les Comunitats
Autònomes de desenvolupar programes de suport a l’emancipació de joves que han passat pel sistema de protecció de
menors. De la mateixa manera, les Illes Balears van aprovar
durant el mes de maig una nova llei específica sobre l’atenció a
oferir als i les joves extutelats i extutelades. En ambdós casos,
FEPA ha intervingut activament afavorint els processos que han
permès convertir-les en una realitat.
El desplegament del Programa de Garantia Juvenil ha tingut
també un impacte significatiu en una part del col·lectiu que atenen les nostres entitats federades. FEPA ha establert interlocució amb el Ministerio en els àmbits de Treball i Estrangeria exercint una feina significativa d’incidència orientada a aconseguir
la inclusió dels joves extutelats d’origen estranger amb permís
de residència i sense permís de treball entre els beneficiaris
d’aquest programa. Aquesta tasca continuarà durant el 2016.

Celebrar les Jornades de FEPA a Madrid
S’ha incrementat el número de Comunitats Autònomes on FEPA
ha celebrat les seves Jornades i, aquest 2015 ha sigut la Comunidad de Madrid. De nou, un moment de trobada entre professionals, un espai d’intercanvi d’experiències i de coneixement
compartit i, evidentment, un moment per oferir suport a les entitats federades en aquesta comunitat autònoma. En aquest sentit, des de FEPA, agrair a Opción3, Asociación Horuelo i Asociación Murialdo el treball compartit i la feina desenvolupada en
l’organització de les jornades.

Millorar la cohesió interna i sentiment de pertinença
Aquest 2015 s’ha fet un esforç significatiu per informar a les
entitats de les diferents activitats i projectes que es duen a terme a la Federació. Així, destaca la posada en marxa del butlletí
informatiu, les visites a més d’un terç de les entitats federades
i les reunions de Delegació Territorial a Catalunya o Castilla la
Mancha, entre d’altres. També cal destacar el procés d’elaboració del Reglament de Règim Intern impulsat des de la Junta.
El 2015 ha estat un any de canvis substancials a l’entorn, canvis
que continuaran el seu recorregut durant els propers anys amb
el desplegament legislatiu de polítiques arreu de l’Estat.
Alhora, ha estat també un any per avançar internament fent passos cap a una millor cohesió i participació d’entitats membre.
FEPA es manté doncs en el seu enfocament envers els valors
propis de confiança mútua, participació, aprenentatge i treball
en xarxa.
Seguim!
Pepa Arqué
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PRESENTACIÓ
DE L’ENTITAT
La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits –
FEPA és una organització de segon nivell que aglutina entitats
que treballen amb projectes que donen resposta a les necessitats dels joves tutelats, extutealts i/o sense suport familiar.

Missió
La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels 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 al voltant de la realitat i els reptes dels
i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment els tutelats i extutelats.
>> FEPA consolida la seva presència estatal i té presència activa en totes les comunitats autònomes.
>> Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la missió de la Federació,
treballen amb criteris comuns, generant i fomentat
l’aprenentatge mutu.
>> FEPA forma part de xarxes internacionals, especialment en l’àmbit de la Unió Europea.

8
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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 en el seu propi
desenvolupament: entenem el compromís amb els i
les joves com a motor clau del treball de la federació i
plantegem com a indispensable la col·laboració entre
les entitats i amb altres actors que ho comparteixin. Valorem el compromís dels joves amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix de la intervenció
de les entitats.
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 ser presents en els diferents
espais de debat, coordinació i assessorament influint
activament en la seva millora.
Aprenentatge i treball en xarxa: creiem en el valor del
treball en xarxa entès com el compartir experiències,
posicionaments i metodologies per fomentar l’activitat i
la millora contínua en el treball amb els joves.
Respecte a la diversitat: valorem la diversitat com un
actiu tant de les entitats federades com dels joves que
s’atenen des de cadascuna d’elles.

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

La Junta Directiva s’ha reunit en quatre ocasions durant el
2015. Per la seva banda, la Comissió Executiva s’ha reunit un
total de 7 vegades amb la finalitat de dotar d’operativitat la Federació.
Durant el 2015 s’ha treballat mitjançant una comissió mixta entre
la Junta directiva i la Direcció Executiva en una primera elaboració del Reglament de Règim Intern de la Federació aprovat
durant l’Assemblea anual de 2016. Aquest document es pot
consultar a www.fepa18.org.

Delegacions territorials de FEPA
FEPA compta des de finals de 2012 amb delegacions al territori.
Des de 2013 s’ha treballat per tal d’articular el treball i l’elaboració de plans d’acció anuals. De la mateixa manera, des d’algunes delegacions s’ha iniciat espais de trobada territorials per tal
de treballar temes d’interès comú.
En el Reglament de Règim Intern de la Federació s’estableix el
marc d’acció de referència per l’actuació de les delegacions
territorials.
Actualment es disposa de 5 delegacions a:
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Relació d’entitats federades
Actualment FEPA té federades 60 entitats, amb presència a 12
Comunitats Autònomes, que donen resposta a les necessitats
dels joves d’entre 16 i 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
ASSISTENCIAL
LLAR TROBADA

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

SALESSIANS
SANT JORDI PES
LLEIDA

SUARA
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN
ELKARBANATUZ

ASOCIACIÓN
ETORBIDE

ASOCIACIÓN
GOIZTIRI
ELKARTEA

Seu Social a la Comunitat Valenciana

Incorporació de noves entitats
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN AMIGÓ
FAMILIAS
ALTERNATIVAS DE
TRANSICIÓN
DE L’HORTA NORD

FUNDACIÓN
INICIATIVA
SOLIDARIA ÁNGEL
TOMÁS

Durant l’any 2015 s’han incorporat 4 organitzacions, dues
d’elles a la Comunitat Valenciana, reforçant d’aquesta manera
la presència de la xarxa territorial en aquesta comunitat.

Seu Social a Galícia

Associació per la Inserció Social i Laboral ISIL
Catalunya
INSTITUTO
GALEGO DE
XESTIÓN PARA O
TERCER SECTOR

Fundación Amigó
Comunitat Valenciana

Seu Social a les Illes Balears

Fundación Iniciativa Social Ángel Tomás
Comunitat Valenciana
FUNDACIÓ
NATZARET

FUNDACIÓN DE
SOLIDARIDAD
AMARANTA

YMCA
Comunitat de Madrid

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,
2015 EN XIFRES
Les entitats membre de FEPA aporten anualment informació en relació als projectes d’emancipació
que desenvolupen. Entre totes es contribueix així a millorar el coneixement sobre el col·lectiu de
joves tutelats i extutelats.

12
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PLA ESTRATÈGIC DE
FEPA 2013-15
Entre 2013-2015 el treball de la Federació s’ha centrat en els cinc eixos definits en el Pla estratègic. En la sessió de Junta Directiva de valoració del Pla 2013-15 es va decidir donar-li continuïtat
durant el 2016 i al mateix temps, concretar-ne un de nou pel període 2017-19. A la web de FEPA
www.fepa18.org es pot consultar el document complert.

Pla estratègic 2013-16

Eix 1.

Eix 2.

Eix 3.

Eix 4.

Eix 5.

Territorialitat i
representativitat

Coneixement

Discurs i
posicionament

Cohesió
interna i
sentiment de
pertinència

Estructura de
FEPA

Ser reconeguda
pels professionals
vinculats al sector,
les mateixes entitats
i les administracions
publiques estatals i
de les diferents
comunitats
autònomes com a
representat de les
organitzacions que
treballen processos
d’emancipació de
joves sense suport
familiar,
especialment
tutelats i extutelats.
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Generar i
difondre
coneixement
significatiu sobre
la realitat dels
joves sense
suport familiar,
especialment
tutelats i extutelats
i les especificitats
i els valors
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
les polítiques
de suport al
col·lectiu.

Potenciar la
cohesió interna
i la participació
de les Entitats
membre de FEPA
en el dia a dia de
la Federació.

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

ÀREES
DE TREBALL

8 DE
MAIG

Reunió amb M. Mercè Santmartí, Directora General de
la Direcció General d’Atenció a la infància i a l’adolescència de la Generalitat de Cataluña.

Participació a la Cimera amb el President de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas a Barcelona.
Trobada conjunta de les 33 entitats de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya.

Participació de la trobada anual de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social amb l’alcalde de Barcelona
Xavier Trias.

12 DE
MARÇ
29
D’ABRIL

Acció d’incidència per a la incorporació del col·lectiu de
joves extutelats a la Llei de formació i qualificació
professional de Catalunya

Participació a la Jornada sobre Articulació del Tercer
Sector a Catalunya.

Participació a la jornada institucional de Zaragoza sobre “El Proyecto de Ley de protección a la infancia:
Los nuevos instrumentos de protección de menores”
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4 DE
JUNY

Reunió amb Salomé Adroher, Directora General de
Servicios para la Familia y la Infancia. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Reunió amb Fernando Sánchez, del Grup Parlamentari
del Partido Popular al Parlament Catalunya.

10 DE
JUNY

Reunió amb Agnès Rusiñol, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la
presentació de la moció de suport al col·lectiu de joves
extutelats al Parlament de Catalunya.

5 DE MARÇ

9 DE
FEBRER

Reunions periòdiques amb en Paco Balagué, Cap de
Servei de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Generalitat de Catalunya.

Reunió amb Eva María Guerra, Directora General del
Menor y la Familia en Melilla.

25 DE
JUNY

Participació al Foro de la Inmigración en Aragón. La
delegació territorial de FEPA a Aragón està participant
a la Comissió sociojurídica sobre els joves extutelats
d’aquest Foro.

19 DE
FEBRER

ANUAL

ÀREA DE REPRESENTACIÓ,
INTERLOCUCIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
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17
D’OCTUBRE
19
D’OCT.
30
D’OCT.
OCTUBRE

Reunió amb Alberto San Juan, Director General de la
Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid.

Reunió amb María José Bajén, Jefa de Servicio de
Atención a la Infancia y Adolescencia, del Gobierno
de Aragón,
Reunió amb Maria Carrió Palou, Direcció General de
Menors i Famílies del Govern de les Illes Balears.

5-6
NOV.

14-15
D’OCTUBRE

FEPA assumeix la coordinació de la PINCAT

Reunió amb Carmen Casero, Directora General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
RSE, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Reunió amb David Lafuente, Jefe de Área de la Economía Social y de la RSE - Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas i responsable de la
implementació del Programa de Garantía Juvenil.

Dia Internacional contra la Pobresa. Participació a l’acte
institucional organitzat des de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya.

Participació de Tania Minguela, Jefa de la División de
Programas del Instituto de la Juventud a les Jornades
de la Federació celebrades a Madrid.

24 DE
NOV.

20 DE JULIOL
29 DE
JULIOL

Inici de les reunions del Grup de treball sobre itineraris
formatius de joves extutelats constituït en el marc del
Pacte per a la Infància.

14 D’OCTUBRE

Reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte per a
la Infància de Catalunya en qualitat de representants de
la PINCAT

2
OCTUBRE

Acte de Signatura de la VII edició del Programa de
Suport Econòmic de la Fundació la Caixa per a Joves
Extutelats. Va comptar amb la presència de la H. Sra.
Consellera Neus Munté i el Director General de la
Fundació Bancaria “la Caixa”, Sr. Jaume Giró. Es va
reconèixer la tasca dels 47 joves que han participat en
l’edició 2014-15.

Reunió amb María Ger, Directora General de Familias
y Menores, de la Junta de Castilla la Mancha.

19º Fòrum FEDAIA “Fent Camí amb els Infants”
Participació a diversos grups de treball a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya: innovació i qualitat, habitatge, articulació el Tercer Sector i
a PINCAT.

Memòria 2015. FEPA
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ÀREA D’ACTIVITATS,
PROJECTES I PARTICIPACIÓ
DE LES ENTITATS
Relació de proximitat amb les Entitats
Amb l’objectiu de realitzar un acostament al seu funcionament,
inquietuds i demandes en relació a la Federació, durant el 2015
s’han seguit realitzant visites a les seus i programes de les entitats federades. Aquesta feina agilitza la comunicació i permet
enfortir les relacions. De la mateixa manera, contribueix a enfocar la tasca de FEPA perquè aquesta s’ajusti el màxim possible
a les seves necessitats. Aquestes visites esdevenen al mateix
temps un bon mecanisme perquè les entitats coneguin l’equip
tècnic i la Junta Directiva de la Federació.

36%

d’entitats

visitades

18

A més a més de les visites individualitzades,
també s’ha mantingut el contacte amb les
entitats a través de les reunions de coordinació territorial o de coordinació de projectes. Durant el 2015 hi ha hagut reunions
amb un 36% de les entitats federades, 22
entitats concretament.

MAIG 2015

MAIG 2015
MAYO
2015

MAIG 2015

Fundació privada
Mercè Fontanilles,
Barcelona.
Equip FEPA.

Fundació
Maria Raventós,
Barcelona.
Equip FEPA.

Fundació privada
Servei Solidari,
Barcelona.
Equip FEPA.

JUNY 2015

JUNY 2015

NOVEMBRE 2015

Fundació Suport
Social Solidari,
Tarragona.
Direcció FEPA.

Suara cooperativa,
Girona.
Equip FEPA.

ACCEM,
Castilla La Mancha.
Junta directiva
+ direcció FEPA.

JUNY 2015

JULIOL 2015

Fundació Resilis,
Girona.
Equip FEPA.

Grup d’Esplai
Blanquerna,
Tortosa.
Direcció FEPA.

JULIOL 2015

SETEMBRE 2015

Fundació
Obra Social
Comunitària, Oscobe,
Girona.
Equip FEPA

Asociación Murialdo,
Comunitat
de Madrid.
Junta directiva.

MARÇ 2015

MARÇ 2015

MARÇ 2015

NOVEMBRE 2015

GENER 2016

Asociación de
Familias Alternativas
de transición,
València.
Junta directiva +
direcció FEPA.

Fundación Amigó,
València.
Junta directiva +
direcció FEPA.
Nova incorporació
2015.

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás,
València.
Junta directiva +
direcció FEPA. Nova
incorporació 2015.

Opción 3,
Comunitat de Madrid.
Junta directiva
+ direcció FEPA.

Associació Isil,
Santa Coloma de
Gramenet.
Junta directiva
+ direcció FEPA. Nova
incorporació 2016.

MARÇ 2015

MAIG 2015

MAIG 2015

Fundació Santa
Rosalia,
Barcelona.
Junta directiva +
direcció FEPA.

YMCA,
Madrid.
Junta directiva +
direcció FEPA.
Nova incorporació
2015.

Fundació privada
Eveho,
Sabadell.
Equip FEPA.
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Aldeas Infantiles SOS,
Cuenca.
Junta directiva
+ direcció FEPA.

Asociación Dime,
Ciudad Real.
Junta directiva
+ direcció FEPA.

Asociación Horuelo,
Madrid i Castilla
La Mancha.
Junta directiva
+ direcció FEPA.

Asociación Vasija,
Castilla La Mancha.
Direcció FEPA.

En relació a la cohesió interna de la Federació i segons les da- XII Jornades FEPA a Madrid
des obtingudes a través de l’enquesta anual realitzada durant
l’any 2015, més d’un 88% de les entitats
federades considera que les activitats
Més del
i accions que desenvolupa la Fede80% de les
ració s’adeqüen als seus interessos
entitats federai inquietuds. De la mateixa manera,
des considera que
més del 80% de les entitats fedeel seu sentiment
rades considera que els seu sentide pertinença a la
ment de pertinença a la Federació és
Federació és alt
o molt alt
alt o molt alt.

Jornada Institucional anual: trobada, intercanvi, reflexió i presa de decisions
El dia 27 de març va tenir lloc la Jornada Institucional anual de
FEPA que va comptar amb una primera part de treball participatiu on es van abordar quatre temàtiques: la elaboració de discurs (línies d’acció i propostes), la preparació de les següents
jornades a Madrid, la presentació a Programes Europeus i línies
d’investigació i, finalment, la millora de la comunicació amb/entre les entitats federades.

Els passats dies 5 i 6 de novembre de 2015 es van celebrar al
Caixa Forum de Madrid les XII Jornades FEPA sota el lema “Més
oportunitats #emancipació+18_extutelats”. Més de 160 participants procedents de més de 45 entitats diferents van convertir
les jornades en un espai formatiu i d’intercanvi entre professionals vinculats al treball amb joves tutelats i extutelats i/o amb
risc d’exclusió social.
Es van abordar temàtiques diverses: des de “La visión comunitaria en la intervención con los jóvenes extutelados” (Marco
Marchioni) fins la ponència “Jóvenes y TIC: nuevos usos y relaciones” (Jordi Bernabeu). També es va realitzar una àgora
d’experiències on tres de les entitats federades (Horuelo, Vasija
y Opción 3) van compartir alguns dels seus projectes d’intervenció.

Durant la celebració de l’Assemblea General Ordinària 2015, on
hi van assistir 39 persones i van ser representades 35 entitats
membre, es va aprovar per unanimitat la memòria d’activitat i
econòmica 2014 així com el pla d’actuació i pressupost 2015.
D’altra banda, es van presentar les noves entitats incorporades
des de l’anterior assemblea de 2014: Asociación Horuelo, Asociación Murialdo, Elkarbanatuz, Fundació Comtal y Fundación
Proyecto Don Bosco. A més a més, els diferents territoris van
poder explicar les novetats i previsions en relació a les polítiques i serveis d’emancipació de cada comunitat autònoma i les
respectives línies d’acció prioritàries.

També es va comptar amb un estudi comparatiu entre les polítiques d’emancipació de les ciutats de Chicago i Barcelona
(Josefina Sala i Laura Arnau) i la ponència sobre la sortida del
menor de la institució (Gema Campos). De la mateixa manera,
la taula rodona de les administracions va comptar amb tres intervencions entorn al Programa de Garantía Juvenil (David Lafuente), el treball amb joves extutelats a la Comunidad de Madrid (Maite Montes) i els programes per a joves desenvolupats
des de l’INJUVE (Tania Minguela).
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Els vídeos de les ponències i presentacions estan disponibles
a la pàgina web de FEPA www.fepa18.org.
Més enllà del propi contingut, les jornades també van servir
com a espai de relació i foment de la cohesió interna de les
entitats federades.

Seminari “Joves estrangers: accés al treball i
a la formació”
El dia 20 d’abril, juntament amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), es va realitzar un seminari monogràfic sobre “Joves
estrangers: accés al treball i a la formació”. Durant la jornada
es va realitzar una taula rodona on hi van participar juristes i
advocades i una dinàmica participativa per poder plantejar propostes a fi de millorar l’accés a la formació i al treball per part
d’aquest col·lectiu a curt, mitja i llarg termini. Del treball realitzat
durant la sessió es va elaborar un document explicatiu per part
d’un equip de juristes de les entitats federades entorn a les situacions en les que es troben aquests joves i possibles accions
per mirar de resoldre-les a través de l’argumentació jurídica, a
més a més d’altres reunions d’interlocució amb diverses administracions. S’ha creat una comissió mixta de treball entre totes dues federacions per tal de seguir treballant conjuntament
aquest eix.
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Projectes i activitats de continuïtat
Puntos de encuentro: un espacio para el acompañamiento de jóvenes en riesgo social en su proceso de
autonomía
El El programa “Punto de Encuentro: un espacio para el acompañamiento de jóvenes en riesgo social en su proceso de autonomía” és 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 proporcionant als joves en situació de risc d’exclusió social i vulnerabilitat, especialment extutelats i derivats de serveis socials i d’altres entitats del sector, un
espai de trobada, continuïtat i de suport, que els ofereixi l’acompanyament i les eines necessàries a fi que els seus processos
d’emancipació es produeixin amb el màxim de garanties possibles.
S’ofereix un espai de trobada on els joves poden tenir un educador de referència que els recolzi en el seu procés d’emancipació i els ajudi a consolidar determinats aspectes d’aquest
procés. De la mateixa manera, l’espai té la voluntat d’anar-se
configurant, a llarg termini, com un punt de referència que puguin utilitzar els joves per trobar-s’hi sense la necessitat expressa de la mediació d’un educador.

La configuració de l’espai i dels serveis que s’hi ofereixen és variable en funció de les necessitats detectades per les entitats de
les diferents comunitats autònomes i en funció de cada moment.
El programa planteja unes àrees de treball que són comunes a
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’està duent a terme a 5 comunitats autònomes de l’Estat Español on FEPA hi té presència. Concretament
s’està realitzant a 8 ciutat o territoris i està sent gestionat per
7 entitats federades. A cada comunitat autònoma s’ha adaptat
el projecte en funció de la realitat concreta i de les necessitats
específiques de cada territori. La jornada anual es va celebrar
el dia 11 de febrer a Barcelona.

Resum de dades del projecte durant el 2015
Durant l’any 2015 s’han realitzat 4.407 atencions i 2.920
tutories i s’han atès a un total de 752 joves. Els tipus
d’atencions s’han distribuït de la següent manera:

Comunitat
Autònoma

Ciutat

Entitat que gestiona el
projecte

ARAGÓN

ZARAGOZA

Fundación Federico
Ozanam

BALEARS

PALMA

Fundació Natzaret

Acollida

Asociación Vasija

atencions realitzades

CASTILLA
LA MANCHA

GUADALAJARA

CATALUÑA

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

GALICIA

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

FEPA
Fundació Resilis
Salesians
Sant Jordi Catalunya
Fundació pel Suport
Social Solidari
Igaxes 3

Oci i temps lliure

438

327

Formació

Jurídic

atencions realitzades

1.835

610

Laboral

Salut

atencions realitzades

atencions realitzades

1.038

177

Habitatge

Tutories

atencions realitzades

137

atencions realitzades

atencions realitzades

2.920

atencions realitzades
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Itinerarios hacia la emancipación
El programa “Itinerarios hacia la Emancipación” és possible
gràcies al finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatòria d’IRPF, i de la
col·laboració de les Administracions Autonòmiques. Aquest
programa ofereix acompanyament tècnic i educatiu als joves
tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social d’entre 16 i 25
anys. L’objectiu és facilitar l’èxit dels seus processos d’emancipació i l’accés a una vida independent i autònoma tot garantint
el desplegament dels serveis específics adaptats a les seves
necessitats.
La metodologia de base és l’atenció individualitzada d’acord
amb les necessitats de cada jove. Els que s’acullen al programa
compten amb un educador de referència que realitza el seguiment del seu itinerari d’emancipació prèviament definit amb els
objectius claus a assolir. El jove també disposa d’altres educadors que l’acompanyen en àmbits específics d’intervenció i
també amb d’altres professionals com són els insertor laborals,
formadors, advocats,... per tot allò que puguin 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 a la inserció laboral

A dia d’avui, el projecte s’ha desenvolupat en dues Comunitats
Autònomes: Aragón i Catalunya. Les entitats referents del programa que canalitzen, coordinen i executen, en alguns casos,
el suport que s’ofereix al joves han estat la Fundación Federico
Ozanam en el cas d’Aragón i FEPA i les seves entitats federades
en el cas de Catalunya, juntament amb les administracions responsables. En totes dues comunitats el programa Intinerarios
constitueix una part central de l’oferta que s’ofereix als joves
tutelats i extutelats del territori, integrant-se clarament dins de
l’estratègia pública d’atenció al col·lectiu.
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A partir del 2016 el programa també es començarà a desenvolupar a Castilla la Mancha, essent la Asociación Vasija la responsable d’executar-lo en aquest territori.
Resum de dades del projecte durant el 2015

Seguiment
socioeducatiu

Acompanyament
sociopedagògic

557

20

USUARIS/ES

USUARIS/ES

Seguiment de
prestacions econòmiques
a Catalunya

139

USUARIS/ES

Suport jurídic i
assessoria legal

320

USUARIS/ES

Suport escolar i
atenció
a la formació

24

USUARIS/ES

Gestió de beques,
ajudes econòmiques
i suports econòmics
a la formació.

Trobades mensuals
per treballar la relació
educativa amb els joves

111

USUARIS/ES

Disseny d’itineraris
d’emancipació i d’itineraris
individuals d’inserció
laboral.

38

USUARIS/ES

Pisos
d’Emancipació

107

USUARIS/ES

236

USUARIS/ES

Suport econòmic per a l’estudi
El programa de Suport Econòmic per a Joves Extutelats que
realitzen 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 “La Caixa”. FEPA és l’entitat responsable de la gestió d’aquesta iniciativa des dels seus
inicis durant el curs 2009-10.

El programa completa les actuacions que també es desenvolupen des d’altres àmbits (habitatge, psicològic, jurídic,...) i que
fan possible l’atenció integral necessària per aconseguir un índex d’èxit més elevat tal i com ha quedat 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 joves que
han participat del programa.
Fins al moment, més de 130 joves
s’han pogut beneficiar del programa d’ençà del seu inici el curs
2009-10. Durant l’any 2015 se n’han
beneficiat 47 joves (21nois i 26
noies) d’entre 18 i 24 anys. A continuació la relació del tipus d’estudis que han realitzat durant aquest
curs:

El 87%
dels joves
ha assolit els
objectius el
programa

CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG

15 JOVES

PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
12 JOVES

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
11 JOVES
ESTUDIS UNIVERSITARIS

6 JOVES

BATXILLERAT
3 JOVES

Tallers de suport educatiu
El cicle de Tallers de Suport educatiu per al Jovent és un espai
dirigit a educadors i educadores de les entitats federades on
s’ofereix suport en relació a la intervenció que realitzen amb els
joves amb els quals treballen. L’objectiu és reflexionar entorn a
les intervencions educatives i fer una anàlisi de la tasca quoti-

diana a partir de l’exposició de situacions concretes. Sempre
es compte amb la supervisió d’una persona professional que,
prèviament, ha treballat els casos amb els equips de les entitats
que en fan la presentació.
Aquesta iniciativa es duu a terme a Catalunya i va ser impulsada
de forma conjunta entre l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) i FEPA, i ha comptat també amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
A diferència de la primera edició (2014), durant el 2015 l’exposició dels tallers s’ha vertebrat a partir de la reflexió sobre aspectes concrets de la intervenció educativa. A més a més, s’ha
demanat als responsables de la presentació que elaboressin
un document de conclusions de la sessió que també es troba
disponible a la pàgina web de la Federació.
Resum de les sessions del 2015:

IV Taller de suport educatiu

Aldees Infantils SOS Catalunya
VINCLE AFECTIU

Responsable presentació:
Tema:

V Taller de suport educatiu
Responsable presentació:
Tema:

Associació Punt de Referència

LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS

VI Taller de suport educatiu
Responsable presentació:
Tema:

Associació Llar Trobada

SALUT MENTAL I INTERVENCIÓ

A nivell de participació, la mitjana d’assistents a les sessions
s’ha situat al voltant de les 26 – 31 persones, essent 86 el total de persones que han assistit al global dels tallers. S’ha de
tenir en compte que un terç d’aquests assistents ha participat
en més d’una sessió. Finalment, destacar que han estat 23 les
entitats que s’han beneficiat directament de la participació en
els tallers.
Memòria 2015. FEPA

23

Nous projectes
Guia de recursos d’emancipació
Durant aquest 2015 s’ha treballat en l’elaboració dels continguts i disseny de la nova pàgina web www.guiamenacipacio.
org. Aquesta eina, que ja es troba publicada i en funcionament,
conté la informació bàsica per al col·lectiu de joves tutelats i extutelats en procés d’emancipació. Informació relativa als recursos d’habitatge, a les prestacions econòmiques, beques, formacions i estudis, mercat laboral, economia domèstica, tràmits
administratius i documentació, salut, oci, etc.

Grup d’educadors
Des de principis del 2012, FEPA ha coordinat les trobades mensuals d’un grup d’educadors per tal de treballar les emocions i
la gestió d’aquestes en relació a la seva tasca educativa amb
els adolescents i joves.
Consisteix en una trobada mensual d’un grup d’educadors que
de forma estable es reuneix per treballar la relació educativa
dels professionals en relació a la seva tasca educativa amb els
joves que s’atenen als pisos assistits. En la major part dels casos els educadors de pisos es troben sols en el seu dia a dia
sense un equip educatiu per poder compartir tot allò vinculat a
la seva intervenció.
Duran el 2015 es van realitzar 8 sessions on hi van participar
9 educadors procedents de 8 entitats federades.
Relació de les entitats participants:

Entitats
participants
al grup
d’educadors
curs
2014-2015
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Aldees Infantils SOS Catalunya
Associació Cedre
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Nazareth
Fundació Resilis
Iniciatives i Projectes
Oscobe
Suara Cooperativa

L’objectiu d’aquesta guia és que el jove hi pugui tribar tota la
informació que pugui donar resposta a les principals preguntes
que es pugui realitzar i, a la vegada, pugui oferir alternatives o
suggerir nous elements que pugui tenir en compte.
La iniciativa de desenvolupar aquesta eina sorgeix d’observar
la dificultat d’accedir a la informació específica sobre aquests
recursos i necessitats del col·lectiu de joves tutelats i extutelats i
ha estat suggerida pels propis professionals que treballen amb
aquest col·lectiu. En aquest sentit, la pàgina web no només pretén tenir com a públic objectiu als joves tutelats i extutelats sinó
que també vol convertir-se en un espai de referència per als
propis professionals que treballen amb ells.
Aquesta iniciativa, que durant el 2016 es posarà en marxa a Catalunya, està dissenyada per poder ser desenvolupada a totes
les altres comunitats autònomes que ho sol·licitin i s’impliquin en
el seu desenvolupament.

Projectes europeus
Projectes de mobilitat europea
Durant el 2015 FEPA ha participat de dos projectes Erasmus+
de mobilitat europea a Portici, Nàpols. D’una banda, al projecte
Study Visit MEDA, que estava enfocat als educadors i professionals i, de l’altra, al projecte Youth Exchange “Right to choose”
en el que els propis joves n’han estat els protagonistes

Study Visit MEDA

Youth Exchange “Right to choose”

El projecte MEDA s’ha impulsat des de la Cooperativa
Shannara i hi ha col·laborat organitzacions provinents de
nou països diferents (Egipte, Espanya, Itàlia, Jordània,
Malta, Marroc, Palestina, Regne Unit i Tunísia).

Aquest intercanvi de joves ha estat impulsat per l’entitat
Arciragazzi Portici i hi ha participat organitzacions procedents de nou països diferents (Egipte, Espanya, Itàlia,
Jordània, Malta, Marroc, Palestina, Regne Unit i Tunísia).

El projecte ha consistit en un espai d’intercanvi i aprenentatge entre professionals de diferents països que treballen amb joves immigrants en situació de desigualtat
d’oportunitats.

Consistia en una trobada de joves d’entre 18 i 30 anys
procedents d’entitats que treballaven en diferents àmbit
d’actuació.

L’objectiu del Study Visit ha consistit en facilitar eines
interculturals a través, principalment, de reunions amb
joves immigrants i taules rodones amb especialistes. La
finalitat s’ha centrat en comprendre millor les cultures
d’origen dels i les joves i ajudar a millorar les competències i habilitats dels educadors en la promoció dels
diàleg intercultrual i entre religions, la inclusió social i la
solidaritat amb joves immigrants.
Entre els dies 6 i 11 de setembre, en representació de
FEPA, un educador de YMCA Zaragoza i una educadora
de Servei Solidari van participar del projecte.

El projecte ha tingut com a objectiu la promoció de la
ciutadania activa i la ciutadania europea, el desenvolupament de la solidaritat i la tolerància entre joves tot
oferint instruments, coneixements i assessorament per
implementar les pràctiques que els joves necessiten en
la seva vida quotidiana en un nou país, com poden ser
l’idioma, com confeccionar un C.V., primer contacte amb
altres persones en un nou país, cerca de treball, lloguer
d’habitatge, què significa ser membre d’una entitat, etc.
A partir de dinàmiques, jocs i activitats d’intercanvi, els
joves han determinat quin tipus d’accions es poden realitzar des de les entitats per tal d’afavorir als i les joves
(immigrants/estudiants/voluntaris) que es desplacen entre països de la UE.
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A partir d’aquestes primeres accions es desenvoluparà, implementarà i avaluarà un programa formatiu a fi d’enfortir les competències professionals dels equips
El projecte també vol servir de base per l’establiment d’una xarxa d’anàlisi i acció entorn a la qualificació dels equips educatius
que intervenen amb joves extutelats.

La implicació de FEPA en el projecte s’ha materialitzat
a través de la participació de 5 joves procedents de 4
entitats federades: Eveho, Horuelo, Ozanam y Projecte i
Vida. Els joves que han participat de l’intercanvi el valoren molt positivament i es mostren molt agraïts per haver
tingut aquesta oportunitat. Tan és així que recomanen i
animen a altres joves a viure aquests tipus d’experiències en el cas de que puguin tenir-ne l’oportunitat.

Projecte Abeona
ABEONA és un projecte d’àmbit europeu finançat a través del
programa Erasmus+ on hi participen 10 actors de 6 països diferents (França, Polònia, Espanya, Àustria, Alemanya i Bèlgica).
Entre els diferents actors que prenen part de 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, que centra el seu calendari entre el setembre de 2015
i el juny de 2017 té per objectiu oferir una resposta efectiva per
a la integració professional de joves extutelats a nivell europeu,
posant especial èmfasi en la millora de competències dels professionals que intervenen amb els i les joves.
Entre les diferents activitats s’inclouen l’elaboració d’informes
entorn als serveis d’emancipació dels joves extutelats a cada
país, la recopilació de bones pràctiques, així com l’intercanvi
de metodologies, innovacions i eines en la intervenció que permetin millorar el trànsit d’aquest col·lectiu de joves cap a la vida
adulta.
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Durant la darrera fase del projecte, fruit de la gran disparitat de
polítiques existents en els diferents territoris en aquesta matèria,
es recopilaran les accions necessàries en clau d’incidència política a cada un dels països per tal de millorar l’autonomia dels
joves extutelats a Europa. També s’indicaran les accions pertinents enfocades a la necessària tasca de sensibilització del
col·lectiu.
A finals del mes de setembre va tenir lloc la primera reunió del
projecte a París on, a més a més de poder conèixer tots els partners implicats, també es va abordar l’enfocament de la primera
fase del projecte. Una de les tasques a desenvolupar durant
el primer trimestre de 2016 és l’elaboració d’un estudi nacional
sobre la situació dels joves extutelats. En aquest sentit, FEPA
és la responsable de dur a terme aquest estudi en el marc de
l’Estat Espanyol.

Resum de la participació durant el curs 2015
Tenint en compte les jornades, projectes i activitats realitzades durant l’any 2015, un total
de 53 entitats de les 60 federades han participat d’algun dels actes organitzats des de
la Federació. Això significa una participació del 88,33% de les entitats federades. Tot
i que la participació és força variada en termes
d’intensitat, al voltant d’una tercera part de les
entitats federades ha participat en més de la
meitat dels projectes, activitats i jornades organitzades des de la Federació.

ÀREA DE CONEIXEMENT
Investigacions periòdiques
Mapa de serveis d’emancipació
Aquest projecte, iniciat a finals de 2011, va néixer amb l’objectiu
de recopilar una aproximació bàsica als serveis d’emancipació
per a joves tutelats i extutelats que existeixen a les diferents
comunitats autònomes de l’Estat Español, recollint informació
bàsica sobre els diferents projectes i recursos d’emancipació
existents, entitats implicades i legislació corresponent a cada
un dels territoris.
Aquest 2015 ha sigut l’any d’inici del procés d’actualització de
la primera edició, amb informació relativa a dades de 2014 i
amb la voluntat d’aconseguir que aquest document esdevingui
una referència i tingui la informació periòdicament actualitzada.
Constitueix una acció vertebradora de l’eix de coneixement estratègic de la Federació. Durant aquest 2016 es preveu recollir
dades de 2015 i realitzar una nova edició i publicació del document.

Enquesta periòdica anual a les entitats federades
FEPA ha recollit històricament informació de les accions i programes que desenvolupen les seves entitats federades. Des
de l’any 2011, l’enquesta anual a les entitats ofereix un seguit
de dades d’evolució sobre un conjunt de variables. Té com a
objectius l’aprofundiment del coneixement sobre el col·lectiu
de joves extutelats i sense suport familiar i els seu programes
d’atenció, obtenir i actualitzar informació bàsica de les entitats
membre i, a la vegada, contribuir a la interpretació de la informació acumulada. Es posa especial èmfasi en aquella informació relativa als projectes d’emancipació que desenvolupen les
entitats i el perfil dels joves que atenen. Aquesta informació,
juntament amb el mapa de serveis, aporta i serveix per donar
visibilitat al col·lectiu de joves tutelats i extutelats a nivell estatal.

En total, són 56 les entitats que han respost l’enquesta entre
l’any 2013 i 2015. Durant l’any 2015 un 75% de les entitats federades van respondre l’enquesta. Tenint en compte la manca de
dades existents en relació a aquesta temàtica, les dades esdevenen de molta utilitat a l’hora de presentar el col·lectiu davant
d’altres agents.

Accions relatives a estudis realitzats
durant anys anteriors i participació
a jornades i congressos
L’atenció a joves extutelats a Catalunya: evolució,
valoració y reptes de futur
Durant l’any 2015 s’ha realitzat l’edició online en els següents
idiomes: català, castellà I anglès. L’estudi, que es va presentar
a principis de 2014, va ser fruit de la col·laboració entre FEPA,
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) i els
professors i investigadors Ferran Casas i Carme Montserrat
de l’Equip d’Investigació sobre Infància, Adolescència, Drets
dels Infants i la seva Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. L’estudi està disponible a la pàgina web de la federació
www.fepa18.org. De la mateixa manera, també s’ha publicat
un capítol de la publicació de commemoració del Congreso de
Infancia en Contextos de Riesgo, celebrat a Huelva el mes de
novembre de 2014, i del XXV Aniversari de la Convenció dels
Drets de la Infància.
L’estudi analitza l’evolució dels 18 anys d’accions desenvolupades fins al 2012 i la situació actual del col·lectiu, identificant
factors facilitadors de processos d’emancipació i els factors
que els poden obstaculitzar. També valora el pas d’aquest joves
pels diferents recursos i serveis que han utilitzat tot realitzant
propostes de millora i reptes de futur.
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Participació a les jornades d’investigació. “Pasado,
presente y futuro de los estudios de juventud. 30 años
de estudios de juventud en España”.
Durant els dies 1 i 2 d’octubre FEPA va participar a les Jornades d’Investigació Pasado, presente y futuro de los estudios de
juventud. 30 años de estudios de juventud en España” organitzades per diverses universitats de l’Estat. Durant les jornades,
a més a més de participar dels diferents debats i ponències,
també es va presentar una comunicació sobre l’estudi realitzat
l’any 2013.

Presentació del dossier:
“Joves extutelats. El repte d’emancipar-se avui”
El dimarts 12 de gener, FEPA va presentar, en el marc del cicle
de Debats “Catalunya Social” organitzats per la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya, el dossier “Joves extutelats. El repte d’emancipar-se avui” davant d’un centenar de persones que
van assistir a l’acte celebrat a l’Ateneu Barcelonès.

Durant la primer part de l’acte, Ana Villa, directora de FEPA, va
presentar el dossier, editat per la Taula del Tercer Sector, que
pretén donar a conèixer quina és la realitat dels joves extutelats,
com ha de ser la intervenció amb aquest col·lectiu, quin marc
legislatiu dóna cobertura a aquesta intervenció i també plantejar
quines són les línies d’acció i de futur on s’ha de seguir treballant. Seguidament, va tenir lloc el debat amb la participació
de Pepa Arqué. Presidenta de FEPA i Directora Tècnica de la
Fundació Mercè Fontanilles, Marta Bàrbara de l’Associació Punt
de Referència i impulsora de la Coordinadora Menotria per la
Inclusió i Ernest Botragues, educador de la Fundació Privada
Servei Solidari. Aquest debat va ser moderat per Albert Solé,
redactor en cap de la secció de Societat del diari Ara.
L’acte va tenir una gran repercussió mediàtica i va aparèixer a
nombrosos mitjans de comunicació.

Accions amb Universitats
Firmat el Conveni amb la Universitat Autònoma de
Barcelona
Si durant el 2014 es van establir els convenis de col·laboració
amb les Universitats de Zaragoza i les Illes Balears, durant el
2015 s’ha materialitzat la signatura amb la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Es continuaran teixint xarxes de col·laboració amb el món universitari i departaments de referència tant pel que fa a l’elaboració i col·laboració en investigacions, com pel que fa a la
possibilitat de facilitar l’assistència dels estudiants als actes i
jornades organitzades des de la Federació, així com, la seva
col·laboració a través de practiques.

Col·laboració amb l’estudi comparatiu
Chicago- Barcelona
Durant el mes de maig es va realitzar una sessió de treball amb
les professores de la UAB Fina Salas i Laura Arnau. Ambdues
professores estaven realitzant un treball d’investigació sobre
les polítiques d’emancipació existents a les ciutats de Chicago
i Barcelona respectivament. La jornada de treball es va realitzar de forma prèvia a l’estància de les professores a la ciutat
de Chicago i va tenir com a objectiu l’intercanvi d’experiències
locals que poguessin resultar interessants des del punt de vista
de les entitats barcelonines, a més a més de recollir propostes
d’anàlisis d’elements concrets en relació a l’aplicació de polítiques d’emancipació en aquesta ciutat nord-americana.

Nous estudis impulsats
Inici de l’estudi d’impacte del programa de beques
“La Caixa”
Durant l’any 2015 es va posar en marxa la realització d’un estudi d’avaluació sobre l’impacte del programa d’ajudes gestionat
des de FEPA, fruit d’una conveni entre la Fundació La Caixa i
la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del projecte consisteix
en mesurar l’impacte econòmic i social del programa de suport
econòmic per al jovent extutelat a partir de l’anàlisi SROI. Alter
Civites i Ecodes son qui estan desenvolupant tècnicament l’estudi.
L’estudi, que es publicarà a finals de 2016, esdevindrà una eina
més a l’abast de totes les entitats i altres agents que treballen
amb joves extutelats i servirà per sensibilitzar sobre la importància de dur a terme aquest tipus de programes a fi que els
itineraris dels joves tinguin millors resultats.

Les primeres conclusions de l’estudi “Una visión comparada de
los servicios de emancipación entre Barcelona y Chicago: retos
y oportunidades” van ser presentades durant les XII Jornades
FEPA celebrades a Madrid els dies 5 i 6 de novembre e 2015.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ
Comunicació interna
Durant l’any 2015 s’ha actualitzat el contingut de la pàgina web
de la Federació tot realitzant les accions necessàries per tal
d’adaptar-la a la nova normativa sobre transparència. A més
a més, el portal s’ha consolidat com a espai informatiu de tots
aquells actes relatius a les activitats que desenvolupem des
de la Federació, així com de les notícies relacionades amb el
col·lectiu de joves tutelats i extutelats. En aquest sentit destaquem les dades següents:
La web en xifres:
40 notícies publicades durant el 2015. Al voltant de
2.000 visites úniques al mes. La major part de les
visites roman menys d’un minut a la pàgina web tot
i que aquest percentatge ha anat disminuït a mesura
que avançava el curs. L’ informe sobre l’emancipació a España és el document més consultat de la
pàgina web
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D’altra banda, aquest any s’ha posat en marxa un nou canal de
comunicació en el marc de la Federació, els butlletins informatius. La periodicitat dels butlletins ha sigut bimestral, essent 6 el
total de butlletins enviats durant el 2015. De la mateixa manera
que les notícies de la pàgina web, els butlletins contenen informació relativa a les diferents activitats que es duen a terme des
de la Federació i les seves entitats membre, a més a més d’altres notícies d’interès general relacionades amb el tercer sector i, molt especialment, amb la intervenció amb joves tutelats i
extutelats.
Els butlletins en xifres:
Més del 60% de las persones subscrites obren habitualment el butlletí. Globalment, el 90% ha obert
algun dels 6 butlletins enviats durant el 2015. Els
temes que més interès susciten són aquells que fan
referència a les activitats que desenvolupa la Federació i, en menor grau, les novetats legislatives sobre el col·lectiu.

Més enllà dels Canals de comunicació genèrics de la Federació, també existeixen canals de comunicació en el marc d’alguns projectes específics: És el cas del blog del programa
Puntos de Encuentro que serveix de plataforma virtual d’intercanvi d’experiències entre les 8 ciutats que realitzen el programa. En aquest sentit, durant el 2015 s’han publicat 14 notícies
relacionades amb les activitats que desenvolupen els “punts de
trobada” dels diferents territoris que participen del programa.
Podeu accedir al blog del programa en aquesta adreça:
http://www.fepa18.org/puntodeencuentro/
La Federació també té presència a les xarxes socials a través
d’un compte de twitter i un altre de linkedin. Ara bé, tot i estar
actius, la seva periodicitat d’ús ha estat força irregular durant els
2015 i per tant, resta pendent, de cara a l’any 2016, la millora de
la seva utilització i combinació amb altres eines comunicatives
de la Federació.

Comunicació externa
Més enllà de la comunicació de caràcter més intern o de la informació que es projecte cap a l’exterior, també s’ha de destacar la presència de FEPA en diferents mitjans de comunicació.
Tot i que la majoria d’aparicions estan estretament lligades amb
les activitats desenvolupades des de la Federació, s’està començant a observar que el col·lectiu comença a ser més visible públicament i, en aquest sentit, cada vegada són més els
mitjans de comunicació que, per iniciativa pròpia, es posen en
contacte amb la Federació.
Durant el 2015, l’activitat que més impacte ha tingut en els mitjans de comunicació ha sigut la presentació del dossier “Joves
extutelats. El repte d’emancipar-se avui”.
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ÀREA ECONÒMICA

Auditoria realitzada per:

El volum global d’activitat de FEPA durant 2015 ha sigut de 630.649€. Vir Audit SLP ha dut a terme el procés d’auditoria de comptes. L’informe complet es pot torbar a www.fepa18.org.

Balanç de situació a 31 de desembre de 2015
ACTIU

2015

2014

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

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

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

TOTAL ACTIU

505.821,78 €

445.530,09 €

PATRIMONI NET I PASSIU

2015

2014

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

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

401.857,85 €
114.057,85 €
287.800,00 €
43.672,24 €
34.338,91 €
9.333,33 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

505.821,78 €

445.530,09 €

2015

2014

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
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
SUBVENCIONS DE CAPITAL

630.007,63 €
18.727,82 €
297.874,92 €
313.404,89 €
382.391,57 €
148.829,20 €
72.861,24 €
600,00 €
600,00 €

583.837,24 €
17.899,00 €
298.763,24 €
267.175,00 €
372.297,84 €
147.330,23 €
65.771,63 €
600,00 €
600,00 €

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers

25.925,62 €
41,60 €

-1.562,46 €
54,32 €

RESULTAT DE L’EXERCICI

25.967,22 €

-1.508,14 €

Compte d’explotació exercici 2015
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70.540,49 €

XARXA DE COL·LABORADORS
Amb el suport de:

En col·laboració amb:

Formem part de:
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