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PLA ESTRATÈGIC 2017-2019

Aquest document de Pla Estratègic ha sigut elaborat a partir del mandat de la Junta Directiva iniciat el passat 8 d’abril de 2016, data en què es va celebrar l’Assemblea General Anual
Ordinària de FEPA. La nostra voluntat és que serveixi de referència i orientació durant el
període 2017-2019 per la tasca de la Federació a favor de l’autonomia i igualtat d’oportunitats de joves sense suport familiar, especialment de tutelats i extutelats.
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PROCÉS DE REALITZACIÓ
FEPA va aprovar en el marc de l’Assemblea General de l’any 2013 el seu Pla Estratègic pel
període 2013-15 que substituïa el Pla que havia estat vigent durant els cinc anys anteriors.
Al nou Pla s’hi defenien cinc línies estratègiques de treball prioritari que volien respondre,
per una banda, al context diferenciat que vivia la Federació respecte als anys anteriors i,
per l’altra, a la pròpia maduresa organitzativa. En el seu procés de desenvolupament es va
fer una reflexió formada per quatre fases (identitària, analítica, estratègica i de tancament)
on es va incorporar la participació d’entitats mitjançant un grup de treball motor i un grup
de contrast. La fase identitària inicial del procés va concloure amb un document que va
servir per definir, de nou, la missió, la visió i els valors de la Federació. La Junta Directiva
va fer aprovacions parcials de continguts i del document final presentat a l’Assemblea.
La coincidència de finalització del període del Pla estratègic 2013-2015 amb el procés
d’elecció de nova Junta Directiva al 2016, va portar a la Junta Directiva sortint a prendre la
decisió d’estendre el període de vigència del Pla 2013-2015 durant el primer trimestre de
l’any. El nou equip de govern va decidir emprendre i liderar la definició d’un nou document
pel període 2017-2019.
El procés s’ha desenvolupat en tres etapes:
Etapa inicial: Desenvolupada entre els mesos de juny i setembre de 2016. La Junta
Directiva va decidir mantenir vigents les línies estratègiques definides al Pla 20132015. Es va realitzar una primera priorització, revisió, actualització, adaptació i concreció d’objectius generals i específics.
Fase intermèdia: Desenvolupada entre els mesos de setembre i febrer de 2017, on
la Junta Directiva aprovà durant el mes de gener el document inicial que concretava
els objectius específics i incorporava revisions del mateix.
En aquesta mateixa etapa, mitjançant els diferents espais de treball comuns de la
Federació en reunions territorials i anàlisi d’informació de l’enquesta anual de FEPA
a cada entitat, es van recollir aportacions que han contribuït i s’han incorporat a la
definició dels objectius estratègics específics per cada un dels eixos estratègics.
Fase final: Desenvolupada al març de 2017, on s’ha finalitzat el redactat del document que es presentà a l’Assemblea General del 24 de març de 2017.
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DOCUMENT IDENTITARI
MISSIÓ
La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves
sense suport familiar durant el procés d’emancipació, especialment dels tutelats i extutelats.
Aquesta missió es realitza mitjançant la participació activa de les entitats que els atenen.

VISIÓ
FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor de rellevància a Espanya pel que fa a la realitat
i els reptes dels i les joves sense suport familiar durant el procés d’emancipació, especialment dels tutelats i extutelats.
FEPA consolida la seva presència estatal i té presència activa a totes les Comunitats Autònomes.
Les entitats membres de FEPA participen activament a la consecució de la missió de la
Federació, treballen amb criteris comuns, generant i fomentant l’aprenentatge mutu.
FEPA forma part de xarxes internacionals. Especialment en l’àmbit de la Unió Europea.

VALORS
Fem nostres els valors de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre, d’interès general i d’economia social, especialment en la participació, la transferència i la sostenibilitat,
així com l’eficiència en la gestió dels recursos. Prioritzem com a específics:
Confiança mútua: La confiança entre les entitats federades i del sector és un eix
fonamental per avançar en la missió compartida.
Compromís amb els i les joves i dels i de les joves amb el seu propi desenvolupament: Entenem el compromís amb els i les joves com a motor clau del treball de
la Federació i plantegem com indispensable la col·laboració entre les entitats i altres
actors que la comparteixin. Valorem el compromís dels i les 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 dona sentit i força al treball de la
Federació. Fem nostres les demandes dels joves i de les entitats defensant-les i fentles visibles. Desitgem mostrar-nos presents als diferents espais de debat, coordinació
i assessorament influint activament en la seva millora.
Aprenentatge i treball en xarxa: Creiem en el valor de treballar en xarxa entès com
el compartir experiències, posicionament i metodologies per fomentar l’activitat i la
millora continua 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 cada un d’elles.
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EIX ESTRATÈGIC 1. Territorialitat i representativitat
FEPA ES VISUALITZA COM A REPRESENTANT DE LES ENTITATS QUE TREBALLEN PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ, AMB JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS EN TOT L’ESTAT.

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

Objectius específics
1.1. Enfortir i ampliar la interlocució de FEPA amb l’Administració Estatal i amb administracions autonòmiques.
1.1.1. Una representació de FEPA equilibrada territorialment manté, com a mínim, una
reunió anual amb els diferents Ministeris i Direccions Generals en els àmbits d’infància
i joventut, ocupació i immigració. Es prioritzen els espais d’interlocució amb MEYSS i
MSSSI així com amb INJUVE.
1.1.2. En qualitat d’agent especialitzat en la tasca desenvolupada amb joves sense
suport familiar i en procés d’emancipació, FEPA reporta una vegada a l’any a interlocutors clau del MEYSS, MSSSI i del INJUVE entorn als projectes i activitats que elabora i
sobre dades rellevants sobre l’emancipació a Espanya1.
1.1.3. FEPA promou i presenta propostes pròpies i s’adhereix a l’elaboració de propostes compartides amb altres entitats i agents que considera que contribuiran a millorar
les polítiques i serveis d’emancipació pels joves sense suport familiar a Espanya.

1Propostes, dades i informació derivades de les línies estratègiques dos i tres.
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1.1.4. FEPA ofereix la seva col·laboració a l’Administració Estatal com a plataforma
consultiva/assessora en l’àmbit de l’emancipació dels joves sense suport familiar i participa als espais i esdeveniments on és convocada.
1.1.5. Les persones interlocutores claus de l’Administració Estatal en l’àmbit de treball
de la Federació són convidades a tots els actes i esdeveniments públics organitzats o
co-organitzats des de FEPA.
1.2. Establir aliances amb entitats i xarxes autonòmiques, estatals i europees que treballin l’emancipació de joves sense suport familiar, especialment tutelats i extutelats,
i fomentar espais d’interlocució amb la Unió Europea.
1.2.1. FEPA elabora un mapa al qual s’identifiquen les xarxes autonòmiques, estatals i
europees que treballen específicament o col·lateralment l’emancipació de joves sense
suport familiar, especialment tutelats i extutelats, i també les interlocucions clau en
cada nivell del seu àmbit d’acció.
1.2.2. FEPA aporta la seva visió, col·labora i treballa conjuntament amb altres xarxes a
través d’iniciatives compartides, accions d’incidència política i projectes.
1.2.3. FEPA estableix i consolida aliances amb entitats/xarxes/universitats que treballin
amb projectes específics d’emancipació a Europa.
1.2.4. FEPA presenta una proposta de projecte europeu emmarcat en l’estratègia europea 2014-2020 en algun dels àmbits d’acció identificats com a prioritaris a la Federació.
1.2.5. En cas d’existir, FEPA sol·licita l’entrada a la xarxa europea que treballi específicament projectes d’emancipació. En el cas de no existir i si s’impulsés, FEPA col·labora
activament en aquest procés incorporant-hi la seva visió.
1.2.6. La Federació analitza els requisits i conveniència d’entrada a les xarxes europees que treballin de forma col·lateral l’emancipació.
1.2.7. FEPA col·labora i participa, en cas de donar-se, en propostes presentades a la
Unió Europea al voltant de les polítiques i serveis d’emancipació de joves extutelats a
Europa.
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1.3. Consolidar les Delegacions territorials existents com a espais de trobada i interlocució en el territori, mantenir el nombre de Comunitats autònomes on FEPA hi té
presència, enfortir el treball de les seves entitats i desenvolupar accions específiques
en cada comunitat.
1.3.1. La Federació és flexible i es posa a disposició de les diferents entitats a les diferents comunitats autònomes. En la mesura de la seva capacitat organitzativa, ofereix
assessorament i suport en la configuració i en el desplegament dels serveis d’emancipació alhora que interlocució amb les respectives administracions a nivell territorial.
1.3.2. FEPA aglutina i coneix la realitat de cada comunitat autònoma, utilitza i adapta el
discurs que construeix com a Federació per reflectir les necessitats territorials, genera
algun espai anual de trobada i intercanvi territorial i desenvolupa algun projecte-activitat en les diferents comunitats on està present.
1.3.3. Cada Delegació Territorial actua en base als criteris i forma de funcionament establerts al Reglament de Règim Intern aprovat per la Federació durant l’AGO celebrada
a l’abril de 2016.
1.3.4. La interlocució local de FEPA s’articula mitjançant la Delegació Territorial.
1.3.5. La Federació incorpora entitats representatives, especialment en aquelles comunitats autònomes on no hi té presència i hi ha recursos específics d’emancipació.
1.3.6. FEPA enforteix la seva tasca en la Comunitat de Madrid i Andalusia i amplia la
seva base social en aquesta última comunitat.
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EIX ESTRATÈGIC 2. Coneixement
FEPA GENERA I DIFON CONEIXEMENT SIGNIFICATIU PER ALS PROFESSIONALS, LES
ENTITATS I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOBRE LA REALITAT DELS JOVES
SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS I LES ESPECIFICITATS I VALOR DELS SERVEIS D’EMANCIPACIÓ.

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

Objectius específics
2.1. Generar, produir, elaborar, compartir i difondre el coneixement generat.
2.1.1. FEPA genera projectes d’investigació al voltant de les temàtiques que ha establert com a prioritàries al costat d’universitats i centres d’investigació.
2.1.2. FEPA aprofita els espais de trobada entre entitats federades i també amb altres
agents per difondre el coneixement que genera.
2.1.3. FEPA té presència activa en esdeveniments especialitzats on s’aborda la realitat
dels joves tutelats i extutelats. FEPA presenta, com a mínim, una comunicació anual en
un espai d’aquesta tipologia.
2.1.4. FEPA és capaç de generar publicacions i articles que publica en revistes especialitzades. FEPA realitza un article anual.
2.1.5. FEPA participa en xarxes europees a les que exporta i de les que importa.
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2.1.6. FEPA té presència com a organització a Jornades, Congressos, Conferències i
Fòrums de debat i/o reflexió sobre temes d’emancipació de les diferents comunitats on
hi ha entitats federades i a nivell Europeu.
2.2. Demanar i sistematitzar el coneixement empíric de les entitats membres de
FEPA i altres interlocutors sobre emancipació2.
2.2.1. FEPA elabora un informe comparatiu dels últims cinc anys recollint les dades
quantitatives bàsiques dels joves atesos per les seves entitats anualment i recull informació sobre aspectes específics del col·lectiu.
2.2.2. FEPA impulsa estudis sobre la situació dels joves, anàlisi d’àmbits concrets, etc.,
té una “radiografia” dels joves.
2.2.3. FEPA recapta de les entitats membres casos qualitatius sobre intervenció amb
joves que puguin servir de formació/denúncia/generació de propostes i/o coneixement.
2.2.4. FEPA està en contacte amb persones clau del món de l’emancipació i de l’àmbit
universitari a les que sol·licita informació d’estudis, investigacions, etc.
2.2.5. FEPA compta amb una base de dades de bibliografia sobre els àmbits relacionats amb els joves extutelats (emancipació, joves en risc, projecció formativa i laboral
de joves extutelats), xarxa social de suport, etc., i va elaborant un centre d’estudis
sobre emancipació.
2.2.6. FEPA elabora un document que recull la realitat dels joves tutelats i extutelats a
Espanya (radiografia dels joves, dades quantitatives, canvis de perfil, avenços en les
polítiques d’emancipació i nous reptes).
2.2.7. FEPA posa en marxa un estudi longitudinal de valoració d’impacte al voltant dels
programes d’emancipació.
2.3. Donar valor al coneixement generat i disposar d’un model integral d’emancipació.
2.3.1. FEPA crea el seu propi model integral d’emancipació, incorporant espais de
consulta i de contrast en el procés.
2.3.2. FEPA actualitza el seu projecte pis marc i crea un “pack” d’implementació i posada en marxa d’habitatges d’emancipació.
2.3.3. FEPA elabora i imparteix en els diferents territoris formació específica formant a
professionals de cada territori perquè s’encarreguin d’impartir-la.
14
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2.4. Identificar les institucions i universitats amb qui es poden desenvolupar
col·laboracions en estudis al voltant de les temàtiques prioritàries que es marca
la Federació per als propers anys.
2.4.1. FEPA elabora un Mapa d’actors susceptibles d’establir una aliança i amb el nivell
de compromís suficient per posar en marxa una línia de treball.
2.4.2. FEPA realitza un mapa sobre xarxes, grups de recerca, etc. a l’estat espanyol.
2.4.3. FEPA contacta amb xarxes, grups de recerca, etc. per plantejar col·laboracions.
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...
EIX ESTRATÈGIC 3. Discurs i Posicionament
FEPA ELABORA UN DISCURS CLAR SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE DONAR SUPORT ALS
SERVEIS D’EMANCIPACIÓ, LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS, I DEFENSA
DELS DRETS DELS JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS.

Objectiu general
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.

Objectius específics
3.1. Identificar els temes clau i reflexionar-hi, elaborar discurs comú sobre la importància de l’emancipació i les polítiques de suport al col·lectiu.
3.1.1. FEPA desenvolupa de manera compartida el seu discurs i posicionament bàsic
com a Federació, el qual té recollit en un document base que contribueix al fet que
s’interioritzi per part de les seves entitats membres. A través del seu discurs dona a
conèixer la realitat sobre l’emancipació dels joves sense suport familiar a Espanya.
3.1.2. FEPA identifica els àmbits temàtics d’interès per a les entitats i estableix prioritats
en el desenvolupament del discurs sobre ells.
3.1.3. FEPA estableix criteris clars per determinar sobre quins àmbits i temàtiques expressa el seu posicionament (i sobre quins no) i en quins moments.
3.1.4. Les entitats membres de FEPA canalitzen les demandes de millora dels serveis
d’emancipació i d’atenció al col·lectiu a través de les seves respectives delegacions.
3.1.5. FEPA compta amb grups consultius/assessors que l’orienten en les diferents
temàtiques amb què treballa.
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3.2. Dotar a la Federació de la documentació necessària para avalar el discurs sobre
l’emancipació. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant el desenvolupament de la
línia estratègica 2.
3.3. Difondre la realitat dels joves extutelats a diferents agents socials i defensar el
valor dels serveis i política de suport al col·lectiu.
3.3.1. FEPA té contacte directe i periòdic amb diferents departaments locals, autonòmics i estatals, per treballar les polítiques de suport al col·lectiu.
3.3.2. FEPA es fa visible, porta a terme actuacions en el terreny dels mitjans de comunicació on es defensen els serveis d’emancipació i elabora una guia per a mitjans de
comunicació al voltant del tractament del col·lectiu.
3.3.3. FEPA té un perfil públic a les xarxes socials i al web on defensa el paper dels
serveis d’emancipació.
3.3.4. FEPA té presència com a organització a les Jornades, Congressos, Conferències
i Fòrums de debat i/o reflexió sobre temes d’emancipació de les diferents comunitats
on hi ha entitats federades i també en l’àmbit Europeu.
3.3.5. FEPA està present aportant discurs en taules de referència i espais de reflexió
sobre el col·lectiu de joves extutelats/des.

17

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

EIX ESTRATÈGIC 4. Cohesió interna i sentit de pertinença
LES ENTITATS MEMBRES DE FEPA SÓN PART ACTIVA DE LA FEDERACIÓ.

Objectiu general
Potenciar la cohesió interna i la participació de les entitats membre de FEPA
entorn el futur de la Federació.

Objectius específics
4.1. Generar espais de participació, de suport i de generació de coneixement professional que aporten valor a les entitats federades a la vegada que fomenten el sentit
de pertinença a FEPA.
4.1.1. FEPA dissenya el seu model de participació interna i articula espais de treball
comú a partir de la identificació de les qüestions que uneixen les entitats, dels seus
interessos compartits i dels seus eixos de treball.
4.1.2. S’utilitzen diferents eines i espais per facilitar la participació i el treball compartit
entre entitats i els seus professionals.
4.1.3. FEPA consulta a les seves entitats membres i crea comissions de treball específiques en funció de les seves demandes i interessos compartits.
4.1.4. Es dissenya un espai de treball interterritorial.
4.1.5. FEPA impulsa projectes que ofereix a les seves entitats federades i que compten
amb execució en diferents territoris. D’aquesta manera, s’acosta també la Federació
al territori.
4.2. Celebrar periòdicament les Jornades FEPA, espai de trobada, intercanvi i generació de coneixement, així com la Jornada Institucional anual.
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4.3. Incorporar la participació dels/les joves en els diferents espais generats recollint
les seves visions i col·laborant en el seu desenvolupament com a ciutadans/es actius/
ves.
4.3.1. Es compta amb participació de joves en els espais de participació de FEPA.
4.3.2. Es contrasta i consulta a joves al voltant del desenvolupament d’activitats i projectes que FEPA porta a terme.
4.3.3. Els/les joves participen en la generació de coneixement.
4.3.4. Els/les joves participen en la generació de discurs i posicionament de FEPA.
4.4. Crear eines de comunicació que facilitin la comunicació fluïda amb entitats.
4.4.1. FEPA elabora un pla de comunicació intern que defineix vies de comunicació de
l’entitat, dels seus membres, de totes les entitats entre si i de les entitats amb la Junta
Directiva i amb la direcció executiva.
4.4.2. Es consolida un mecanisme de comunicació trimestral amb les entitats.
4.4.3. FEPA estimula i impulsa la comunicació de les entitats federades cap a la Federació per tenir un millor coneixement dels programes de les seves entitats federades i
de les novetats al voltant de les polítiques d’emancipació en els territoris.
4.4.4. FEPA reforça l’ús de les TIC per facilitar la comunicació i treball amb les entitats i
de les entitats. En aquest sentit, reforça la presència en xarxes socials.

4.5. Consolidar les delegacions com a espai de trobada i participació de les entitats.
4.5.1. Totes les delegacions de FEPA compten amb una agenda pròpia atractiva per
a les seves entitats.
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EIX ESTRATÈGIC 5. Enfortiment de l’organització i estructura
de FEPA
FEPA DISPOSA D’UNA ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES QUE LI PERMETEN DESENVOLUPAR ELS SEUS OBJECTIUS.

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

Objectius específics
5.1. Establir una planificació d’actuacions a curt, mig i llarg termini que millorin la
sostenibilitat i viabilitat futura de la Federació.
5.1.1. FEPA estudia quin és el seu sistema òptim de finançament i de gestió econòmica
de la Federació a mig-llarg termini i estableix prioritats d’acció en aquest sentit.
5.1.2. La Federació té línies de continuïtat de finançament públic actual i diversifica
el seu finançament específic mitjançant: altres fons de Ministeris, recursos de la Unió
Europea i de Comunitats Autònomes on FEPA hi té presència.
5.1.3. FEPA compta amb fons privats, provinents tant d’Obres Socials com d’entitats
privades.
5.1.4. Es consolida la seva relació i es desenvolupen convenis de col·laboració a mig
termini amb fundacions del sector privat.
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5.2. Adaptar l’estructura organitzativa a les necessitats i evolució de la Federació i
consolidar l’equip tècnic.
5.2.1. FEPA consolida un equip tècnic i xarxa de col·laboradors per coordinar les delegacions, executar projectes i activitats i complir amb els objectius estratègics d’aquest
Pla en coordinació amb la Junta Directiva.
5.2.2. Totes les delegacions tenen personal vinculat o col·laboradors dedicats a obtenir
recursos per a les entitats del seu territori i de la Federació en general si és possible.
5.2.3. FEPA fa un estudi de les seves necessitats organitzatives en funció de la seva
evolució i perspectives futures de cara a treballar per adequar el seu equip.
5.2.4. FEPA compta amb un pla de formació i fa una adequada gestió per competències de l’equip oferint capacitació professional.
5.3. Treballar sobre la base de la millora contínua per oferir una millor resposta tant
en l’àmbit intern com extern.
5.3.1. Es milloren els processos de gestió interna de la Federació, amb atenció especial a la sistematització d’informació generada per projectes i activitats. Es dota de les
eines necessàries.
5.3.2. S’elabora un pla de comunicació extern a tres anys vista que contribueix, entre
altres aspectes, a donar visibilitat el coneixement generat des de FEPA.
5.3.3. Es continua avançant d’acord amb els principis de transparència.
5.3.4. S’identifica i incorpora alguna millora en els programes i projectes que es desenvolupen des de fa temps.
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Síntesi del Pla Estratègic 2017-2019
EIX ESTRATÈGIC 1. Territorialitat i representativitat
1.1. Enfortir i ampliar la interlocució de FEPA amb l’Administració Estatal i
amb administracions autonòmiques.
1.2. Establir aliances amb entitats i xarxes autonòmiques, estatals i europees
que treballin l’emancipació de joves sense suport familiar, especialment tutelats i extutelats, i fomentar espais d’interlocució amb la Unió Europea.
1.3. Consolidar les Delegacions territorials existents com a espais de trobada
i interlocució en el territori, mantenir el nombre de Comunitats autònomes on
FEPA hi té presència, enfortir el treball de les seves entitats i desenvolupar
accions específiques en cada comunitat.
EIX ESTRATÈGIC 2. Coneixement
2.1. Generar, produir, elaborar, compartir i difondre el coneixement generat.
2.2. Demanar i sistematitzar el coneixement empíric de les entitats membres
de FEPA i altres interlocutors sobre emancipació
2.3. Donar valor al coneixement generat i disposar d’un model integral
d’emancipació.
2.4. Identificar les institucions i universitats amb qui es poden desenvolupar
col·laboracions en estudis al voltant de les temàtiques prioritàries que es marca la Federació per als propers anys.

...

EIX ESTRATÈGIC 3. Discurs i posicionament
3.1. Identificar els temes clau i reflexionar-hi, elaborar discurs comú sobre la
importància de l’emancipació i les polítiques de suport al col·lectiu.
3.2. Dotar a la Federació de la documentació necessària para avalar el discurs sobre l’emancipació. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant el desenvolupament de la línia estratègica 2.
3.3. Difondre la realitat dels joves extutelats a diferents agents socials i defensar el valor dels serveis i política de suport al col·lectiu.
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EIX ESTRATÈGIC 4. Cohesió interna i sentit de pertinença
4.1. Generar espais de participació, de suport i de generació de coneixement
professional que aporten valor a les entitats federades a la vegada que fomenten el sentit de pertinença a FEPA.
4.2. Celebrar periòdicament les Jornades FEPA espai de trobada, intercanvi i
generació de coneixement així com la Jornada Institucional anual.
4.3. Incorporar la participació dels/les joves en els diferents espais generats
recollint les seves visions i col·laborant en el seu desenvolupament com a
ciutadans/es actius/ves.
4.4. Crear eines de comunicació que facilitin la comunicació fluïda amb entitats.
4.5. Consolidar les delegacions com a espai de trobada i participació de les
entitats.
EIX ESTRATÈGIC 5. Enfortiment de l’organització i estructura de FEPA
5.1. Establir una planificació d’actuacions a curt, mig i llarg termini que millorin la sostenibilitat i viabilitat futura de la Federació.
5.2. Adaptar l’estructura organitzativa a les necessitats i evolució de la Federació i consolidar l’equip tècnic.
5.3. Treballar sobre la base de la millora contínua per oferir una millor resposta tant en l’àmbit intern com extern.
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Amb el suport de:

