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CARTA DE LA PRESIDENTA
Com a Federació que aglutina més de 60 entitats de diferents territoris hem continuat treballant i incidint en les polítiques que afecten a la
joventut extutelada en un any 2018 marcat, en part, per un canvi en el
cicle polític del Govern a nivell estatal.
D’altra banda, resulta impossible obviar un dels temes d’actualitat de
més importància durant aquests mesos: la contínua arribada de joves
migrants propers a la majoria d’edat que ens planteja un repte polític i social que és imprescindible afrontar. Com sempre hem volgut
treballar junts -administracions i entitats- per intentar trobar solucions
pràctiques i útils per a aquests i aquestes joves. Des de FEPA creiem
que des del tercer sector hem expressat i reiterat la nostra voluntat de
col·laborar en l’activació d’actuacions que donin resposta a una problemàtica que és complexa. Ens hem adaptat de forma àgil a les noves
situacions, ens hem esforçat a ser propositius i, alhora hem recordat
i continuarem recordant a les administracions de manera reiterada la
importància de treballar en clau d’itinerari en l’acompanyament a totes
les persones joves extutelades amb independència que siguin d’origen
migrant o autòctones.
Des de la Junta Directiva de la Federació hem impulsat aquest any un
treball de reorganització de l’òrgan de govern assignant funcions específiques a les persones que ostentaven alguna vocalia. El nostre objectiu continua sent el de desenvolupar una tasca més compartida entre
totes les entitats. Cal destacar, en aquest sentit, la creació de noves
comissions de treball a nivell estatal i l’increment de la participació
d’entitats en els diferents espais. Actualment comptem amb la comissió de coneixement i investigació estatal, comissió guia d’emancipació,
comissió participació de joves, comissió jornades FEPA, comissió territorial i la comissió formació, estudis i recerca a Catalunya.
Cal destacar també el treball dut a terme en l’àrea de comunicació: la
modificació i reestructuració de la pàgina web corporativa de FEPA,
una major presència en xarxes socials i l’establiment d’una línia de
disseny gràfic com a Federació. Comptem avui amb una millor organització de la informació en la nostra web, adaptada als nous temps,
que permet comprendre i visibilitzar més fàcilment el coneixement generat en els nostres gairebé 20 anys de trajectòria a través dels documents elaborats (per FEPA o en col·laboració amb altres agents). Tam-

bé comptem amb informació detallada de totes les activitats i projectes,
nous i de continuïtat que desenvolupem.
Les nostres accions de representació i d’incidència política han
crescut durant el 2018 estant presents en taules de treball amb diverses administracions territorials en la definició de polítiques d’emancipació i mitjançant aportacions realitzades en processos de regulació
legislativa. El recurs de la guia d’emancipació s’ha posat en marxa a
Aragó després de mesos de treball implicant als/les joves en el procés.
Són ja tres comunitats les que compten amb el recurs a finals de 2018.
Hem celebrat les XIV Jornades a Castella la Manxa i la I Trobada de
joves extutelats/des en aquest mateix marc.
En el marc internacional vam participar en el XV Congrés Internacional
EUSARF celebrat a Oporto durant el mes d’octubre en què vam presentar també part dels nostres projectes. Al mes de novembre vam participar d’una visita al Parlament Europeu i de diversos espais formatius al
voltant de línies de finançament europees.
Hem participat del VIè Congrés de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, plataforma de la qual formem part, i del seu 15è
Aniversari el 2018. Al mateix temps, hem mantingut la coordinació de
PINCAT.
Aquest any més que mai hem potenciat que els i les joves tinguin
espais propis i d’interrelació en totes les activitats realitzades des
de la Federació, donant-los veu pròpia. Ens agradaria que aquesta
manera de fer prevalgui en accions futures i que les col·laboracions
amb associacions de joves extutelats/des augmentin cada vegada més.
Conjuntament millorarem la tasca de suport que portem a terme des
dels programes que desenvolupem les entitats.
2018 ha estat també l’any en què FEPA ha traslladat la seva oficina
central, ampliant tant l’espai disponible com l’equip de treball que dóna
suport al conjunt d’entitats que conformem la Federació.
Com sempre, moltes gràcies a totes les entitats per, un any més, treballar sense descans a favor de la joventut extutelada i ajudar a aquests
nois i noies a tenir un futur millor. Ens veiem al 2019!
Pepa Arqué
Presidenta
Memòria 2018. FEPA
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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 del jovent tutelat, extutelat i/o sense suport familiar, al nostre
país.

Missió
Fomentar l’autonomia i igualtat d’oportunitats
de la joventut sense suport familiar en procés
d’emancipació, especialment dels/les tutelats/
des i extutelats/des. Aquesta missió es realitza
a través de la participació activa de les entitats
que els/les atenen.

Visió
Entitat i interlocutor de referència al voltant de la
realitat i els reptes de la joventut sense suport
familiar en procés d’emancipació. Les entitats
membre de FEPA participen activament en la
consecució de la missió de la Federació, treballen amb criteris comuns, generant i fomentant
l’aprenentatge mutu.

Valors
Des de la Federació s’assumeixen els valors
de les entitats d’iniciativa social sense ànim de
lucre, d’interès general i d’economia social, especialment en relació a la participació, la transparència, la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió dels recursos. Es prioritzen com específics
la confiança mútua, el compromís amb la joventut i de la joventut en el seu propi desenvolupament, la participació activa, l’aprenentatge i el
treball en xarxa i el respecte a la diversitat.
8
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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 coordinació de projectes i serveis es
desenvolupen per part de l’equip de gestió. Des del 2008 la Comissió Executiva vetlla pel bon funcionament del dia a dia de la
Federació. Durant 2018 s’han organitzat les vocalies de manera
que cadascuna d’elles tingui una funció específica.

COMISSIÓ JORNADES FEPA 2018
Accem Castilla la Mancha, Asociación Horuelo, Asociación para
el Desarrollo Integral de Menores, Asociación Vasija.

5

6

Junta Directiva

Comissió Executiva

durant 2018

durant 2018

Reunions

Reunions

A l’Assemblea General del dia 23 de març es va renovar la Junta
Directiva i es van aprovar els nous Estatuts de la Federació, així
com també es va aprovar una modificació del Reglament de
Règim Intern. Els trobareu aquí:
Estatuts de
FEPA

Reglament
de Règim
Intern

Comissions de treball
Durant aquest any s’ha volgut promoure la participació de les
entitats que formen FEPA a les activitats de la Federació. Per
aquest motiu, s’han creat més comissions de treball amb l’objectiu de crear xarxa i treballar entre tots i totes pel benestar i
la millora de vida de la joventut extutelada. Les comissions de
treball estan formades per:

COMISSIÓ GUIA D’EMANCIPACIÓ
Fundació Champagnat - Germans Maristes, Fundació Ciutat i
Valors, Fundació privada Servei Solidari per la Inclusió Social,
Fundació Projecte i Vida, Fundación Nazareth, Fundació Obra
Social Comunitària de Bellvitge.
COMISSIÓ TERRITORIAL CATALANA
Aldees Infantils SOS Catalunya, Associació In Via, Associació
Punt de Referència, Fundació Mercè Fontanilles, Fundación
Nazareth, Fundació privada Catalana Comtal, Fundació privada Eveho, Fundació privada Resilis, Fundació privada Servei
Solidari per la Inclusió Social, Grup Esplai Blanquerna, SUARA
cooperativa.

COMISSIÓ DE CONEIXEMENT I INVESTIGACIÓ
Aldeas Infantiles SOS España, Asociación Horuelo, Asociación
para la Integración del Menor Paideia, Asociación Paz y Bien,
Fundación Amigó, Grup Esplai Blanquerna, Llars el Temple.
COMISSIÓ PARTICIPACIÓ DE JOVES
Actua S.C.C.L, Aldees Infantils SOS Catalunya, Asociación Cultural la Kalle, Asociación Granadina por la Formación Profesional, Integral y Social de la Persona - Inserta Andalucía, Fundació
Maria Raventós, Fundació Persona i Valors. Amb la col·laboració de la UJEC.

COMISSIÓ FORMACIÓ, ESTUDIS I RECERCA A CATALUNYA
Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar Social, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació privada Eveho, Fundació privada Servei Solidari per la Inclusió Social.

Memòria 2018. FEPA
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Relació d’entitats federades

Seu Social
Catalunya (34)

FEPA tenia federades 61 entitats a la fi de 2018, amb presència
a 12 comunitats autònomes, que donen resposta a les necessitats de la joventut dels 16 fins als 25 anys.

Seu Social
Galicia (1)

Seu Social
Navarra (2)

Seu Social
Aragó (3)

·Aldeas Infantiles SOS
España

·Fundación Xilema
·Fundación Adsis

·Fundación Federico Ozanam
·YMCA
·Aldeas Infantiles SOS España

Seu Social
País Basc (4)
·Asociación Elkarbanatuz
·Asociación Etorbide
·Asociación Goiztiri Elkartea
·Fundación Adsis

Seu Social
Castella i Lleó (2)
·Asociación Casa Escuela
Santiago Uno
·Fundación Adsis

Seu Social
Illes Canàries (2)
·Aldeas Infantiles SOS España
·Fundación Proyecto Don
Bosco

Seu Social
Andalusia (4)

Seu Social
Castella la Manxa

·Asociación por la Formación
Profesional, Integral y Social
de la Persona - Inserta
Andalucía
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Paz y Bien
·Fundación Proyecto Don
Bosco

·Accem Castilla la Mancha
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Horuelo
·Asociación para el Desarrollo
Integral de Menores
·Asociación para la Integración
del Menor Paideia
·Asociación Vasija

10

Memòria 2018. FEPA

(6)

·Actua S.C.C.L
·Aldees Infantils SOS Catalunya
·Associació Aula de Natura Cortariu - Cadí
·Associació CEDRE
·Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa
·Associació IN VIA
·Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar
Social
·Associació per la Inserció Social i Laboral
·Associació Punt de Referència
·Comunitat servents de Sant Josep Llar Butinya
·Escola Pia Catalunya
·Filles de la Caritat Fundació Social. Pis Güell
·Fundació Champagnat - Germans Maristes
·Fundació Ciutat i Valors
·Fundació Iniciatives Solidàries
·Fundació Maria Raventós
·Fundació Mercè Fontanilles
·Fundació Obra social comunitària de Bellvitge
·Fundació Persona i Valors
·Fundació Privada Catalana Comtal
·Fundació Privada Eveho
·Fundació Privada Obra Tutelar Agrària
·Fundació Privada Resilis Cataluña
·Fundació Privada Santa Rosalia
·Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social
·Fundació Projecte i Vida
·Fundació Suport Social Solidari
·Fundación Nazareth
·Gedi. Cooperativa d’Iniciativa Social
·Grup d’Esplai Blanquerna
·ISOM
·Llar Enric d’Ossó
·Salesians Sant Jordi - PES Lleida
·SUARA cooperativa

Seu Social
Seu Social
Comunitat de Madrid (8) Comunitat
Valenciana (2)
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Cultural La Kalle
·Fundación Amigó
·Asociación Horuelo
·Fundación
·Asociación Murialdo
Iniciativa Solidaria
·Asociación para la Integración
Ángel Tomás
del Menor Paideia
·Opción3. Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social
·Fundación Amigó
·YMCA

Seu Social
Illes Balears (5)
·Fundació Natzaret
·Fundación Aldaba
·Fundación de Solidaridad
Amaranta
·Grup Educadors de Carrer i
Treball amb Menors
·Llars El Temple

Delegacions territorials de FEPA
Òrgans de representació de FEPA al territori i enllaços de la seu
amb tot el territori d’actuació.
Delegació d’Aragó
(C/San Pablo 84, local - Saragossa)

Delegació de Castella la Manxa
(C/Córdoba 10, 1ºB - Guadalajara)

Delegació d’Illes Balears
(Avda. Joan Miró 101 - Palma de Mallorca)

Delegació de Catalunya
(Via Laietana 54, 2º desp. 214 - Barcelona)
Memòria 2018. FEPA
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ENQUESTA FEPA,
2018 EN XIFRES
El coneixement és un eix estratègic de la Federació i la coresponsabilitat és compartida pel conjunt d’organitzacions que formen part de FEPA. Entre totes elles es contribueix a millorar el
coneixement sobre el col·lectiu de joves tutelats/des i extutelats/
des.

12
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PLA ESTRATÈGIC DE FEPA 2017-2019

...

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

Ser reconeguda
pels i les
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 a
processos
d’emancipació de
joves sense suport
familiar especialment tutelats/des i
extutelats/des.

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

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

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

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

Document
complet
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ÀREES
DE TREBALL

ÀREA DE REPRESENTACIÓ, INTERLOCUCIÓ I
RELACIONS INSTITUCIONALS
Resum de les principals accions realitzades l’any 2018

Presentació
de l’article
l’emancipació de
joves extutelats/des
avui de la revista
Infancia, Juventud
y Ley. Santiago de
Compostel·la.

GENER

Posada en marxa
del Consell
Assessor del
projecte CALEAMI,
www.caleami.org
Reunió amb el
Secretari General
de Treball,
Afers Socials i
Famílies i amb el
Director de l’Àrea
d’Economia Social
de la Generalitat.
Barcelona.

FEBRER

Participació periòdica
a la Taula d’atenció
integral dels
adolescents i joves
sense referents
familiars a Catalunya.
Barcelona.

16
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Participació a la jornada
sobre migració i refugi
organitzada per la Taula
d’Entitats del Tercer Sector
Social. Barcelona.

Participació a
l’Assemblea de
la Plataforma de
Infancia.
Madrid.

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Procés de participació
ciutadana per a
l’elaboració de
l’avantprojecte de Llei
de modificació de la Llei
12/2001, de la infància i
adolescència en Aragó.
Saragossa.

Participació
periòdica a la
Comissió Gestora
de casos per a
joves estrangers.
Girona.
Reunió amb Fundación
KPMG del consorci
Rompiendo Moldes. Madrid.

Assistència a l’acte de
signatura dels Estatuts de la
Unió de Joves Extutelats de
Catalunya (UJEC). Sabadell.

Assistència a la
inauguració de la nova
seu del Grup d’Esplai
Blanquerna. Tortosa.

Participació a
l’Assemblea de l’Acord
Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva.
Barcelona.

Participació a les
jornades del projecte
Leaving Care de Aldeas
Infantiles SOS. Madrid.

Assistència a
l’acte de presa
de possessió de
María Pilar Díaz,
Secretaria de
Estado de Servicios
Sociales.
Madrid.

Assistència a l’acte
de celebració del 20è
aniversari de Plataforma de
Infancia. Madrid.
Visita al projecte Breakers
i a Asociación Paz y Bien.
Sevilla.
Reunions amb grups
parlamentaris diversos de
Catalunya. Barcelona.

Reunió amb Ruth
Carrasco, Directora
General del INJUVE.
Madrid.

Assistència a
la Cumbre del
Tercer Sector
contra la Pobreza
Infantil. Madrid.

Participació a la XV
Conferència Internacional
EUSARF 2018. Oporto.

Reunió amb María José
Bajén. Cap de servei
d’Infància de l’IASS Aragó.
Saragossa.

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

Assistència al 36 Trobades
Internacionals Cabueñes.
Gijón.

OCTUBRE

NOVEMBRE

Reunió amb Georgina
Oliva i amb Ester Cabanes.
Secretaria d’infància i
joventut, Generalitat.
Barcelona.

Assistència a la celebració
del 15è aniversari de la
Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social. Barcelona.

DESEMBRE

Participació a les XIV Jornades
FEPA a Guadalajara:
María Ger, Directora General de
les Famílies i Menors de JCCM.
José Manuel Latre, President de
la Diputació Provincial.

Visita institucional al
Parlament Europeu.
Brussel·les.

Assistència a la celebració
del 10è aniversari de
Suara Cooperativa.
Barcelona.

Ángel Parreño, Director General
de Serveis per a les Famílies, i la
Infància MSCBS.

Participació al VI
Congrés del Tercer Sector
Social de Catalunya.
Barcelona.

Memòria 2018. FEPA
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ÀREA D’ACTIVITATS, PROJECTES I PARTICIPACIÓ DE
LES ENTITATS
Dades de projectes realitzats...

.......................
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.
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
FEPA també promovem la generació
d’espais d’intercanvi i generació de
coneixement compartit, així com el
desenvolupament de projectes que
puguin tenir una transcendència territorial que vagi més enllà de les comunitats autònomes.
Durant 2018 hem realitzat alguna activitat a 8 comunitats autònomes on
tenim representació.

.......................
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IItineraris per a
l’emancipació

692

Breakers: Fabrícate
un nuevo mundo

498

persones
usuàries

joves
participants

Punts de
trobada

Guia d’emancipació
Més de

335
persones
usuàries

28.000
visites a pàgines i web
activa a 3 comunitats
autònomes

XIV Jornades
FEPA: diferents
respostes per
a diferents perfils

Jornada: l’emancipació de
la joventut tutelada i
extutelada a Espanya

persones
assistents
i participació

...i, més dades d’activitats realitzades

45

182

persones assistents
de

36

26

entitats participants

entitats federades

Tallers suport
jurídic per a
professionals i
joves

121 persones
de 12
entitats
federades
V cicle de tallers de
suport educatiu a la
joventut

6
tallers realitzats
amb

115

persones assistents

22

i
entitats federades

Comissions
de treball

8
comissions de treball

51
reunions

48 persones

Cicle d’activitats perspectiva
i perspectives+18:
l’atenció a la joventut
extutelada avui

Durant el 2018 s’han dut a terme reunions territorials i
vinculades a projectes específics. Concretament hi ha hagut trobades a Castella la Manxa, Catalunya, Comunitat de
Madrid, Illes Balears i Andalusia. S’han creat també noves
comissions de treball, com les de participació de joves o la
de coneixement i investigació.

120
persones assistents
de

60

Al llarg de 2018 el 95% de les entitats federades (58 en
total) s’ha involucrat en alguna activitat de la Federació.

entitats i organismes

Suport
econòmic per
a l’estudi per
a joventut
extutelada

45
persones
usuàries

Jornades de
presentació
de la Guia
d’Emancipació

3
Jornades
realitzades
amb

130

Segons les dades obtingudes en l’enquesta anual, un 84%
un 75% al 2017) de les entitats federades considera que
les activitats i accions que desenvolupa la Federació
s’adeqüen als interessos i inquietuds de l’entitat. Un
84% (un 75% al 2017) considera que el seu sentit de
pertinença a la Federació és alt o molt alt.
(Han respost l’enquesta el 82% de les entitats membre)

persones
assistents

Jornada
Institucional

47
persones
assistents

35

de
entitats
federades

Informe
entitats
FEPA 2018

La mateixa enquesta ens indica que la tipologia d’activitats
que més valor aporta a les nostres entitats federades, un
any més, són les relatives a la creació d’espais de treball
compartides i la participació en jornades i conferències especialitzades.

50
entitats
participants

participants
Memòria 2018. FEPA
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Jornada Institucional Anual

XIV Jornades FEPA: diferents respostes per a
diferents perfils

El 23 de març va tenir lloc la Jornada Institucional Anual de
FEPA en la qual es van trobar les entitats federades per a tractar
assumptes relacionats amb el funcionament de la Federació.
En aquesta es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i una
de caràcter Extraordinari. En aquesta ocasió es va procedir a la
renovació de la Junta Directiva i es van modificar els estatuts i el
Reglament de Règim Intern de FEPA.

Els dies 15 i 16 de novembre es van celebrar les XIV Jornades
FEPA: diferents respostes per a diferents perfils a Guadalajara, al Centre San José. Van ser dos dies de ponències, xerrades, espai de participació de joves, taules d’experiències amb
ponents internacionals i altres activitats. Vam comptar amb la
presència de la Conselleria i Diputació de Guadalajara.

Àgora de

També es van presentar les últimes entitats federades:

9
Més de

180

persones
assistents
Fruit de la tasca dels grups de treball celebrats en el marc de
la Jornada Institucional es va elaborar un document amb les
principals conclusions.

experiències

11

de
entitats
federades

Primera trobada estatal
d’extutelats/des amb

29

joves

Valoració global:

4,9 / 5
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“Aquesta primera trobada estatal de joves extutelats/
des ha estat veritablement d’ajuda per a molts/es joves,
ja que ha estat un espai on se senten més a gust per a
explicar les seves necessitats, els seus punts de vista i
les seves experiències personals. Per tant, són espais
on aprenem tots/es els/les joves dels companys i companyes entre si. També ajuda molt perquè segueixin
endavant amb els seus projectes de vida”.

Giyaur Rahman, president de la UJEC.
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Punts de trobada: un espai per a l’acompanyament de
joves en risc social en el seu procés d’autonomia
És un programa que fins al moment s’havia finançat a través de
la Convocatòria de l’IRPF d’àmbit estatal. Després de la territorialització d’aquesta convocatòria, el programa s’ha dut a terme
a Castella la Manxa i Catalunya gràcies al finançament de les
respectives convocatòries d’IRPF autonòmiques.

Inserció laboral

335
atencions realitzades

Formatius i
reforç escolar

310

El programa s’estableix com un servei complementari als programes d’emancipació proporcionant als i les joves en situació
de risc d’exclusió i vulnerabilitat, especialment extutelats/des i
també derivats dels 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 perquè els seus processos d’emancipació es produeixin amb les màximes garanties possibles.

atencions realitzades

La configuració de l’espai i dels serveis que s’ofereixen des d’ell
és variable en funció de les necessitats detectades per les entitats de cada territori i en els diferents moments. El programa
planteja unes àrees de treball bàsiques que són comuns:

atencions realitzades

1. Àrea formativa
2. Àrea laboral
3. Àrea d’acolliment i orientació
4. Àrea d’habitatge
5. Àrea d’oci i temps lliure
Aquest projecte s’ha dut a terme en 2 comunitats autònomes. Concretament s’ha dut a terme en 5 ciutats o territoris
i s’ha gestionat per 4 entitats federades. En cada comunitat
autònoma s’ha adaptat el projecte en funció de la realitat
concreta i de les necessitats del territori.
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Oci i temps lliure

286
atencions realitzades

Recursos econòmics

94
Habitatge

65
atencions realitzades

Documentació i estrangeria

50
atencions realitzades

Total d’usuaris/àries

335

Itineraris per a l’emancipació
Itineraris per a l’Emancipació és un programa que fins al moment
s’havia finançat a través de la Convocatòria de l’IRPF d’àmbit
estatal. Després de la territorialització d’aquesta convocatòria,
el programa s’ha dut a terme a Castella la Manxa i Catalunya
gràcies al finançament de les respectives convocatòries
d’IRPF autonòmiques. Aquest programa ofereix un acompanyament tècnic i educatiu a joves tutelats/des, extutelats/des i/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 desplegament de serveis específics adaptats a les necessitats del
col·lectiu.

Suport jurídic i
assessoria legal

450
atencions realitzades

Seguiment socioeducatiu

153
atencions realitzades

Itineraris individuals
d’inserció laboral

149

La metodologia de base és l’atenció individualitzada d’acord a
les necessitats de cada jove. Els i les joves que s’acullen al
programa compten amb un/a educador/a de referència que
realitza el seguiment del seu itinerari d’emancipació definit
amb els objectius clau a aconseguir. La persona jove també
disposa d’altres/es educadors/es que l’acompanyen en àmbits
específics d’intervenció i també d’altres professionals com insertors/es laborals, formadors/es, advocats/des, etc. per al que
pugui necessitar.

atencions realitzades

Els suports del programa se centren en 5 aspectes clau:

Suport escolar i atenció a la
formació

1. Suport personal
2. Suport econòmic
3. Suport residencial
4. Suport formatiu
5. Suport per a la inserció laboral
El programa Itineraris constitueix una part central de l’oferta al
jovent tutelat i extutelat del territori integrant-se així dins de l’estratègia pública d’atenció al col·lectiu.

Gestió de beques educatives, ajuts econòmics i altres
suports econòmics a la
formació

66
atencions realitzades

61
atencions realitzades

Coordinació amb serveis de
protecció de menors i
programa d’autonomia

692
atencions realitzades

Total d’usuaris/àries

692
Memòria 2018. FEPA
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Guia de recursos d’emancipació
La Guia d’Emancipació és un recurs web (www.guiaemancipacio.org) per a persones joves que estan sent tutelades o han
estat tutelades per l’administració i, a més, pels i les professionals del sector.
Durant

El portal aglutina tota la informació relativa als di2018 la Guia
ferents recursos, prestacions, tràmits, drets i deud’Emancipació s’ha
posat en marxa
res específics per als/les joves en els diferents
a la comunitat
territoris de l’Estat. De manera transversal, en el
d’Aragó
web s’inclouen vídeos de joves explicant les seves
vivències i com funcionen certs processos de primera
mà.
Durant 2018 s’han realitzat 3 jornades de difusió a Tortosa, Girona i Lleida en les quals van participar més de 130 persones.
En aquestes trobades es va presentar la Guia d’Emancipació
i es va realitzar una activitat per a demostrar la seva utilització
i obtenir feedback amb l’objectiu de millorar l’eina.

Per a incentivar l’ús de l’eina web entre els i les joves, en el
marc de l’Espai Jove realitzat durant els mesos d’estiu a l’Espai Cabestany, es van realitzar classes per a aprendre a gravar
i editar vídeos en els quals els/les mateixos/es joves parlaven de
la Guia d’Emancipació i es familiaritzaven amb l’eina.

“És una eina que pot afavorir la desimboltura dels i les
joves en el territori d’una forma ràpida en funció de les
seves demandes personals. És molt predictiva i visual
cosa que facilita l’accés a la informació d’una manera
propera i senzilla. En l’àmbit professional pot ajudar a
actualitzar la informació global de recursos del territori i
també a afavorir el coneixement i ús d’aquests”.
Vídeo de difusió

Ana Domínguez, Coordinadora de pisos d’emancipació de
la Fundación Federico Ozanam.
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Suport econòmic per a l’estudi per a joventut
extutelada
El programa de Suport Econòmic per a Joves Extutelats/des
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. Al 2018 ha acabat la seva novena edició.
El programa completa les actuacions que també es duen a terme en altres àmbits (habitatge, psicològic, jurídic…) i que fan
possible l’atenció integral necessària per a 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 propis joves que
han participat del programa.

Fins al moment més de 250 joves
El 75% de
han estat beneficiaris/àries del
joves va assolir els
programa des de 2009. Durant
objectius del programa.
Respecte a la distribució
2018 s’han beneficiat del proper gènere, aproximadament
grama 44 joves (17 nois i 27
s’ha mantingut la mateixa
noies) d’entre 18 i 24 anys i a
proporció que en l’edició
anterior, el 61% de
continuació es detalla la relació
participants van ser
del tipus d’estudis que han reanoies.
litzat:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG
2017

7 JOVES

2018

9 JOVES

PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
2017

2 JOVES

2018

3 JOVES

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
2017

22 JOVES

2018

13 JOVES

ESTUDIS UNIVERSITARIS
2017

15 JOVES

BATXILLERAT
2017 0 JOVES

2018

16 JOVES

2018

3 JOVES

Cicle de tallers de suport educatiu

Durant
els 5 anys
d’aquest cicle de
tallers han assistit
més de 200
persones

Durant 2018 hem celebrat el taller número 20 d’aquest cicle
que vam iniciar al 2014. En ells es pretén reflexionar conjuntament sobre les intervencions educatives i fer una anàlisi de la
tasca quotidiana a partir de l’exposició de situacions concretes.
Totes les sessions compten amb la supervisió d’una professional que ha treballat prèviament amb l’equip de l’entitat que presenta cada cas.

6

115

3 a Barcelona
1 a Lleida
1 a Tortosa
1 a Girona

Valoració global:

tallers realitzats

persones
participants

4,2 / 5

“És un espai on es produeix una elaboració de saber.
En general partim d’algunes certeses, que són interrogades, i sortim dels tallers amb preguntes que contradiuen les certeses inicials. Els tallers ens permeten prendre certa distància del dia a dia de la
intervenció i mirar-la. Aquest és un pas important que
en alguns casos ha tingut l’efecte de rellançar el treball,
segons relaten alguns/es educadors/es”.
Susana Brignoni, psicoanalista. Psicòloga Clínica, Fundació
Nou Barris.
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Dades de les sessions del projecte el 2018:

XVI Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Fundació Mercè Fontanilles
Tema: Necessitats dels nous perfils que estan arribant a

pisos

XVII Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Salesians Sant Jordi - PES Lleida
Tema: La desconstrucció del perfil dels MENA

XVIII Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Llar Enric Ossó
Tema: No vull parlar de la meva vida

Cicle de tallers de suport jurídic
Aquest any iniciem unes sessions de formació en les quals, amb
la col·laboració de IACTA, cooperativa d’assessorament jurídic i
transformació social, ajudem a professionals que treballen amb
joves migrants extutelats/des amb l’objectiu que coneguin els
tràmits més habituals en l’àmbit d’estrangeria. També duem
a terme aquests tallers dirigits als i les joves per tal que ells/es
mateixos/es siguin capaços de fer aquestes gestions.
Durant el 2018 s’han realitzat aquests tallers a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona amb èxit de participació d’entitats interessades a saber més sobre el tema. Durant 2019 es preveu continuar aquests tallers i fer-los a més ciutats on hi hagi demanda.

XIX Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Grup d’Esplai Blanquerna
Tema: Les relacions tòxiques o la dificultat de la solitud

7

73

2 a Barcelona
2 a Tarragona
2 a Lleida
1 a Girona

47

tallers realitzats
XX Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Filles de la Caritat Fundació Social Pis Güell
Tema: Pas del centre de menors als pisos d’autonomia

professionals
i

joves

XXI Taller de suport educatiu
Entitat col·laboradora: Fundació Eveho
Tema: Relacions familiars disruptives

Valoració global:

4,7 / 5
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Breakers, fabrica’t un nou món
Projecte impulsat per Fundación Orange en el que col·labora la
Federació i participen BJ-Adaptaciones juntament amb la xarxa
d’espais de fabricació on es duu a terme. L’objectiu és oferir a
joves en risc d’exclusió la possibilitat de formar-se en la cultura maker, un moviment social basat en la creació de tota mena
d’objectes fent ús de les noves tecnologies, i es materialitza mitjançant la realització de cursos formatius de 40 hores. A més
dels tecnòlegs està present la figura d’un/a educador/a per a
donar tot tipus de suport als i les participants i fer d’enllaç amb
els respectius educadors/es de referència. El projecte, iniciat el
mes de juliol de 2016, ha evolucionat molt positivament des que
va començar.
Com a novetat, aquest any es va començar una segona formació anomenada Open Breakers. Estava orientada a tots els nois
i noies que ja havien participat en el curs inicial de Breakers i
volien aprofundir una mica més en aquest àmbit.

4

Les dades del projecte al 2018

8 espais participants de forma
simultània:

Castelldefels
Ateneu de fabricació
de Ciutat Meridiana

Sevilla

239

498

joves
participants

Barcelona

Bilbao

edicions realitzades
Primavera, estiu i tardor

SokoTech a Barcelona

50

entitats
diferents

Madrid

València

Procedents de
més de

Lleó

participants
en total
Més de

20

entitats
federades
involucrades

32

cursos
realitzats

Alguns dels fablabs van dedicar l’edició de tardor del curs
per crear un projecte que pogués participar en el certamen
IMake4MyCity, que aquest any celebrava la tercera edició i el
tema va ser el desenvolupament sostenible.
Memòria 2018. FEPA
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ÀREA DE CONEIXEMENT

Nou cicle d’activitats perspectiva
i perspectives +18
Al setembre de 2018 vam iniciar un cicle d’activitats al Palau Macaya de Barcelona per parlar de la joventut extutelada des de
diferents perspectives. Les jornades, que s’allargaran fins el
2019, consistiran en un procés de reflexió de caràcter internacional i multidisciplinari entorn als seus processos d’emancipació a partir de l’organització d’una sèrie d’activitats orientades
a crear espais de trobada i discussió entre administracions públiques, entitats del tercer sector, entorn acadèmic, empreses
privades, professionals de la intervenció i joves extutelats/des.

Jornada – L’emancipació de la joventut tutelada i
extutelada a Espanya
El 20 de setembre vam realitzar a la seu de l’Institut de la Joventut de Madrid aquesta jornada en la qual va tornar a participar el
professor Mark E. Courtney i en què des de FEPA vam presentar
el resum de les dades de l’enquesta que realitzem a totes les
entitats federades sobre el col·lectiu de joves extutelats/des a
Espanya.
A la jornada, realitzada juntament amb la Universitat Autònoma
de Barcelona i el suport de l’INJUVE, van participar més de 40
persones de més de 25 entitats i organitzacions diferents.
En el mateix acte es va aprofitar per a donar informació del projecte CALEAMI, Care Leavers Moving to Independent Life.
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La primera de les sessions va tenir lloc el 18 de setembre i vam
comptar amb la participació de Mark E. Courtney, professor
de la Universitat de Chicago. També van fer una ponència des
del Regne Unit a partir del Independent Care Review. Des de
FEPA es va presentar el document titulat el model d’atenció a
la joventut extutelada a Catalunya: diagnòstic i reptes de futur.
La jornada va acabar amb un taller de contrast entorn la publicació presentada amb la participació de més de 30 persones
provinents de diferents administracions públiques, col·legis professionals i organitzacions. L’assistència total va ser de més de
110 persones.

220

persones assistents
a les tres jornades.

Jornada - Creant ponts en el camí cap a
l’emancipació: compartint visions des de FEDAIA
i FEPA
El 30 d’octubre va tenir lloc aquesta jornada organitzada conjuntament per les dues federacions. L’objectiu de la trobada, on
van assistir més de 70 professionals de les entitats dedicades
a la joventut tutelada i extutelada, era compartir la mirada dels
dos segments d’especialització i posar en comú bones pràctiques i objectius d’acompanyament en tot el procés d’emancipació dels i les joves, incidint, sobretot, en la transició a la vida
adulta dels/les tutelats/des.
La jornada va néixer precisament de la incertesa dels i les professionals respecte al jovent en el moment que surten del
sistema de protecció obligatori. En aquest sentit, la taula de
debat proposada per FEPA i FEDAIA buscava incidir en la necessitat d’unir a aquests/es professionals i que es reconeguessin mútuament com a actors clau en l’itinerari d’acompanyament.

Conferència Internacional EUSARF
Des de FEPA vam participar a la XV conferència internacional
EUSARF del 2 al 5 d’octubre. Durant aquests dies vam presentar
les dades de l’enquesta FEPA 2017 i també vam explicar en
què consisteix el projecte CALEAMI, que duem a terme al
costat del Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc
Social (IARS) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens van
acompanyar en aquesta trobada la Fundació Maria Raventós i
Fundació Servei Solidari.

Rompiendo Moldes
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, Associación Cultural La Kalle, La Rueca Associación i Fundación CODESPA i va
comptar amb l’assessorament de KPMG i Fundación Fernando Pombo durant 2017.

CALEAMI: Care Leavers Moving to Independent Life
El projecte neix de la col·laboració entre FEPA i el grup de recerca en Infància i Adolescència en Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona (IARS) amb l’objectiu de recollir informació
per a mantenir, millorar o reajustar els serveis i programes
de suport a la transició que actualment existeixen a Catalunya. El projecte planteja la creació d’un sistema de monitoratge
de l’experiència del col·lectiu de joves extutelats/des en la seva
transició a la vida independent que permeti obtenir evidències
empíriques sobre els resultats de joves extutelats/des de manera permanent i al llarg del temps.

Durant aquest any l’equip ha treballat en la creació d’un itinerari formatiu per a joves de 350 hores que s’implementarà a
principis de 2019 amb una prova pilot a Madrid, també s’ha
treballat en una guia metodològica que resumeix i explica tot el
procés. A partir d’aquesta prova, es mirarà què funciona i com
es pot millorar el curs que consta de 4 mòduls formatius (dos
més inicials i un de nivell més avançat).

Memòria 2018. FEPA
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Investigacions periòdiques
L’emancipació de joves tutelats/des i extutelats/des a Espanya
Aquest projecte, iniciat a finals de 2011, va néixer amb l’objectiu de recollir una aproximació bàsica als
serveis d’emancipació per a joves tutelats/des i extutelats/des que existeixen en les diferents comunitats autònomes a partir de demanar 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.
El pròxim pas serà crear una versió online d’aquest document on veure de forma fàcil i ràpida quins
recursos té cada comunitat en diferents àmbits.

Enquesta FEPA 2017. Joves en procés d’emanacipació: anàlisi de resultats
Aquest document publicat el 2018 és l’evolució de l’enquesta de la Federació que realitzem de forma
anual a totes les entitats federades per conèixer les accions i programes que es desenvolupen arreu
del país. Aquest treball es porta fent des del 2011 i, després de molts anys en què el resultat final era
un resum de poques fulles, amb les dades de l’enquesta del 2017 es va publicar aquest document
que, de forma visual i pràctica, mostra com està la situació actual quant als recursos adreçats a joves
extutelats/des.
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/des i extutelats/des a nivell estatal. L’any 2017
van respondre a l’enquesta el 87% de les entitats federades. Tenint en compte la manca de dades
existents en aquest camp, les dades resulten de gran interès a l’hora de presentar el col·lectiu davant
d’altres agents.

El model d’atenció a la joventut extutelada a Catalunya: diagnòstic i reptes de futur
Aquest informe reflecteix els debats, les reflexions, l’anàlisi, el diagnòstic i les conclusions que van
anar sorgint durant un procés de reflexió impulsat a principis del present any 2018 en el marc de la
Federació.
Es tracta del resultat del treball de 10 entitats federades que durant 2018 s’han reunit reiteradament
per a elaborar aquest informe que preveiem replicar en altres Comunitats Autònomes amb l’ajuda de
les entitats dels territoris.

Podeu accedir als tres documents complets a www.fepa18.org, a l’apartat de coneixement.
30
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ÀREA
DE GESTIÓ
INTERNA

GESTIÓ INTERNA
Equip tècnic i de col·laboradors

Gràcies al programa de Garantia Juvenil i mitjançant finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha comptat, un any
més, amb un reforç de 3 persones en els àmbits de coneixement, gestió de dades i comunicació. A més, s’ha comptat amb
la col·laboració d’una estudiant de la Facultat d’Educació Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

EQUIP DE GESTIÓ: 4
Ana Villa – Directora executiva
Jordi Sàlvia – Sotsdirector
Marc Gavaldà – Tècnic de comunicació
Raquel Sandín – Tècnica d’administració

CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015

PROJECTES: 15
Raquel Carnicero
Iris Castillo
Juan Flores
Geni Flos
Andrea García
Isabel García
Laura Gómez
Miguel Martínez
Maria Mena
Alba Moreno
Alejandro Navarro
Lourdes Riba
Elisabet Roca
Rebeca Villoria
Elena Yanes
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A principis de 2018 ens vam traslladar d’oficina. Seguim al mateix edifici, però ara comptem amb un espai de treball més gran
i una sala adjunta de reunions.

PRÀCTIQUES
UNIVERSITÀRIES/
LABORALS: 4
Programa Garantia Juvenil
Cristina Beltrán
Aitor Galán
Adrià Palacin
Pràctiques universitàries
Convenis UAB 2018-2019
Marta Jiménez

Durant 2018 s’ha treballat per aconseguir la marca de certificació de sistemes de gestió de qualitat per a les activitats de gestió de projectes i suport a entitats federades. Certificació que ja
tenim i estarà vigent fins al 2022.

ÀREA DE COMUNICACIÓ

X

Pàgina web
Durant l’any 2018 s’ha treballat en renovar la pàgina web de
la Federació. Fent-ho, s’ha reorganitzat tota la informació per
trobar de forma fàcil i ràpida tot el que interessi als visitants. En
aquest procés de canvi s’ha considerat important donar-li especial èmfasi a l’apartat de coneixement.

Web FEPA

39.330
visites

Web Guia 28.709
emancipació visites

S’han incorporat 50 entrades noves al web durant el 2018.
Més de 3.200 visites al mes.
*al 2017 es van introduir canvis en les eines de mesura de la pàgina web. A partir
del gener d’aquest any es va modificar el codi per, d’aquesta manera, tenir unes
dades més exactes.
X

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 la joventut tutelada i extutelada especialment.

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

@fepa_18

670

seguidors

+3.700

4

Butlletins
enviats
el 2018

Per potenciar les accions comunicatives
de la Federació, a la Jornada Institucional d’aquest any es va presentar la
vocalia de comunicació.

visualitzacions
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ÀREA ECONÒMICA

Auditoria realitzada per:

BALANÇ DE SITUACIÓ
2018

2017

2016

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

7.902,23
642.428,49

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

3.912,50
521.511,82

TOTAL ACTIU

ACTIU

350.866,86
120.001,85
4.079,54

4.079,54

67.559,17
16,61
2.338,54

167.480,24

217.382,69

451.596,50

650.330,72

596.417,69

525.424,32

2018

2017

2016

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

533.652,34
200.655,44
332.996,90
116.677,98
103.002,15
13.675,83

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

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

650.330,32

596.434,20

525.424,32

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

2018

2017

2016

743.240,11
18.063,75
323.630,41
401.545,95
284.356,51
231.041,10
204.939,17
188.844,50
16.094,67
937,46

756.124,62

21.965,87

21.883,49

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

21.965,87

21.883,49

PATRIMONI NET I PASSIU

INGRESSOS PER ACTIVITATS
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Subvencions, donacions i ingressos
AJUTS CONCEDITS
DESPESES DE PERSONAL
ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
Serveis exteriors i tributs
Despeses de gestió corrent i var provis
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
SUBVENCIONS DE CAPITAL
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Resultats excepcionals
Ingressos financers
RESULTAT DE L’EXERCICI
Distribució de
despeses
Aplicació directa a projectes
Personal
Altres despeses
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31%
31%

38%

46%

340.283,64
415.840,98
415.099,98
210.625,70
107.348,78

1.166,67

54%

Procedència
d’ingressos
Fons públics
Fons privats

16.781,21

XARXA DE COL·LABORADORS

Amb el
suport de:

Ens presten
serveis:

En
col·laboració
amb:

Formem
part de:

Adherits a:

Impulsors
de:

Memòria 2018. FEPA

35

