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CARTA DE LA PRESIDENTA
L’any 2019 va ser un any de canvis en molts sentits. Un any
d’aprenentatge significatiu i de progrés, un any d’oportunitat
per a la reflexió, i un any de disseny i de somni.

d’analitzar, debatre i articular una sèrie de propostes que
permetin millorar l’atenció a les persones joves extutelades a curt i mig termini.

Com a federació, ens sentim especialment orgullosos pel camí
recorregut juntament amb les 63 entitats dels diferents territoris. Hem seguit treballant en una millora contínua,
tenint el focus en la inclusió de totes les persones joves extutelades.

Al llarg de l’any, hem centrat l’atenció i l’energia a aconseguir
una incidència política, amb el propòsit de millorar la situació administrativa de les persones joves extutelades
migrades soles. Hem estat presents en taules
de treball amb diverses administracions territorials, amb l’objectiu d’aconseguir una
emancipació plena, que difícilment serà
assolible si no va emparellada amb una
regularització legislativa de la situació
del permís de residència i de treball.

Durant el 2019, s’ha fet realitat un somni en
el qual hem treballat amb molta il·lusió: la
inauguració de la seu a Madrid. Des dels
inicis, FEPA ha estat una federació d’àmbit estatal, tot i que l’única seu es trobava
a Barcelona. Amb la creació d’aquest espai hem estat capaços de reforçar les relacions amb les entitats de tot el territori
espanyol, sobretot amb les de la Comunitat
de Madrid i els voltants. També ha estat molt
important la incorporació de la figura de coordinació territorial, funció que s’exerceix des de la seu de
Madrid.
Parlant de l’equip tècnic, un dels canvis més importants que
cal tenir en compte va ser la sortida d’Ana Villa, directora de
la Federació des del 2013, a qui desitgem molta sort i èxit
en tot el que es proposi. Gràcies per estar al capdavant de
FEPA durant tot aquest temps i posicionar l’organització com
l’entitat de referència pel que fa al col·lectiu de la joventut extutelada. Amb això, a finals d’any vam donar la benvinguda
al nou director, Paco Sanz.
Aquest any hem après a ser millors treballant de manera conjunta. Quan es comparteix el coneixement, s’aprèn i es creix,
implica ser millors en el que fem, i en el diàleg i la col·laboració
amb altres es millora. Aquest enfocament col·laboratiu i d’escolta ens ha permès avançar pedagògicament en nous reptes.
Quins han estat aquests reptes?
Hem compartit el coneixement i ens ha permès dissenyar el
Model FEPA d’atenció a la joventut extutelada. Una proposta d’àmbit estatal. Va ser presentat al novembre a la seu
de Madrid, i vam aprofitar també per inaugurar la nova seu.
El Model l’hem realitzat de manera compartida, amb l’objectiu

També hem continuat la nostra aliança
col·laborativa amb Obra Social “la
Caixa”, que ha suposat un gran avenç i
repte social, en la millora de l’ocupabilitat
de les persones joves extutelades.
Hem après dels joves, escoltant-los en tots els espais creats a la Federació, donant-los veu, empoderant-los i
fent-los protagonistes de les seves vides, recolzant de manera molt especial les associacions de joves extutelats perquè
augmentin cada cop més. L’any 2019 el nombre de joves
atesos entre les entitats federades, segons les dades de
l’Enquesta FEPA, ha estat de 2.800: 2.200 nois i 600 noies.
Amb tot això, ens endinsem en un 2020 en el qual ens esperen
molts reptes, que afrontarem amb ganes i il·lusió. Sempre tenint com a objectiu primordial ajudar la joventut extutelada
i els professionals que l’assisteixen perquè desenvolupin
els seus processos d’autonomia de la millor manera possible.

Volem seguir construint amb tots i totes
una societat més justa.
Pepa Arqué
Presidenta
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LA NOSTRA FEDERACIÓ
FEPA és una organització de segon nivell d’àmbit estatal, pionera en el recolzament de programes d’emancipació.

Missió
Fomentar l’autonomia i igualtat
d’oportunitats de la joventut sense
suport familiar en procés d’emancipació, especialment de les persones joves tutelades i extutelades.
Aquesta missió es realitza a través
de la participació activa de les entitats que 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 membres de FEPA participen
activament en la consecució de la
missió de la Federació i treballen
amb criteris comuns, generant i
fomentat l’aprenentatge mutu.

Valors
La confiança mútua, el compromís
amb la joventut i de la joventut en el
desenvolupament propi, la participació activa, l’aprenentatge i el
treball en xarxa, i el respecte a la
diversitat.

Memòria 2019. FEPA
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Òrgans de govern

Les nostres comissions de treball

ASSEMBLEA GENERAL ENTITATS FEDERADES

Hi ha 3 comissions permanents::
Comissió executiva, Comissió econòmica, Comissions de
delegacions territorials.

JUNTA DIRECTIVA

El 2019 s’han reunit també les comissions de treball següents:

PRESIDENTA
Pepa Arqué
F. Mercè Fontanilles

VOCALIA comunicació i captació de fons
Aurora Corona
Fundación Adsis

VICEPRESIDENT
Ricardo Centellas
F. Federico Ozanam

VOCALIA participació de joves
Paco Gavilán
Aldees Infantils SOS Catalunya

TRESORERA
Anna Sunyer
Fundació Resilis

VOCALIA coneixement i investigació
Núria Palau
Grup d’Esplai Blanquerna

SECRETÀRIA
Carme Laorden
Associació In Via

VOCALIA territorial
Raúl Rodríguez
Asociación Vasija

CONEIXEMENT I INVESTIGACIÓ
PARTICIPACIÓ DE JOVES
JORNADES FEPA 2020
GUIA D’EMANCIPACIÓ
FORMACIÓ, ESTUDIS I INVESTIGACIÓ A CATALUNYA
COMUNICACIÓ
CODI ÈTIC

Delegacions territorials
Les delegacions territorials són els òrgans de representació de FEPA en cada comunitat autònoma:

EQUIP TÈCNIC
Ana Villa (fins al novembre) y Paco Sanz - Director/a executiu/iva
Jordi Sàlvia - Subdirector
Paloma Garrido - Coordinadora territorial
Raquel Sandín - Tècnica d’administració
Marc Gavaldà - Tècnic de comunicació
Cristina Beltrán - Tècnica de projectes

Delegació d’Aragó
c/ San Pablo 84, local – Saragossa
Delegació de Balears
Av. Joan Miró 1010 – Palma de Mallorca
Delegació de Castella-la Manxa
c/ Córdoba 10, 1.º B – Guadalajara
Delegació de Catalunya
Via Laietana 54, 2n desp. 214 – Barcelona

Sara Agulló - Tècnica acompanyament jurídic
Laura Roizarena - Tècnica programa Incorpora Jove i
programa de suport econòmic a l’estudi
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Raquel Carnicero - Tècnica de gestió de dades i investigació

Laura Prat - Tècnica Espai Jove Barcelona

Geni Flos - Educadora

Arnau Bàguena - Tècnic de projectes

Adrià Palacín - Tècnic de comunicació

Clàudia Pérez - Tècnica acompanyament jurídic

Marta Jiménez - Pràctiques universitàries (conveni UAB)
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Relació d’entitats federades

·Aldeas Infantiles SOS
España

·Fundación Xilema
·Fundación Adsis

·Accem
·Fundación Federico Ozanam
·YMCA
·Aldeas Infantiles SOS España

·Asociación Elkarbanatuz
·Asociación Goiztiri
·Fundación Adsis

·Asociación Casa Escuela
Santiago Uno
·Fundación Adsis

·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Mensajeros de la
Paz-Canarias
·Fundación Proyecto Don Bosco

·Inserta Andalucía
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Paz y Bien
·Fundación Proyecto Don
Bosco

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

·Actua S.C.C.L
·Aldees Infantils SOS Catalunya
·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
·Fundació Privada Santa Rosalia
·Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social
·Fundació Projecte i Vida
·Fundació Suport Social Solidari
·Fundació TRESC
·Fundación Nazareth
·Gedi. Cooperativa d’Iniciativa Social
·Grup d’Esplai Blanquerna
·Intress
·ISOM
·Llar Enric d’Ossó
·Salesians Sant Jordi - PES Lleida
·SUARA cooperativa

·Aldeas Infantiles SOS España ·Fundación Amigó
·Asociación Cultural La Kalle
·Fundación
·Asociación Horuelo
Iniciativa Solidaria
·Asociación Murialdo
Ángel Tomás
·Asociación para la Integración ·YMCA
del Menor Paideia
·Opción3. Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social
·Fundación Amigó
·Fundación ISOS
·YMCA

·Fundació Natzaret
·Fundación Aldaba
·Fundación de Solidaridad
Amaranta
·Grup Educadors de Carrer i
Treball amb Menors
·Llars El Temple

Memòria 2019. FEPA
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ENQUESTA FEPA 2019
El coneixement és un eix estratègic de la Federació i la corresponsabilitat és compartida pel conjunt d’entitats que formen
part de FEPA. Entre totes, es contribueix a millorar el coneixement sobre la joventut extutelada.

12

Memòria 2019. FEPA

Memòria 2019. FEPA

13

PLA ESTRATÈGIC DE FEPA

...

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
l’estructura de
FEPA

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

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

Ésser reconeguda
per 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
al voltat de processos d’emancipació
de joves sense
suport familiar, especialment persones joves tutelades i
extutelades.
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Generar i difondre
coneixements
significatius sobre
la realitat de
joves sense suport
familiar, especialment persones
joves tutelades i
extutelades, 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.

LA NOSTRA
FEINA

34
Territorialitat i representativitat

visites a
entitats

El 2019 vam inaugurar una nova seu a Madrid, situada al carrer
Alameda, amb l’objectiu de ser cada cop més a prop dels territoris i les entitats, i augmentar la feina amb els actors clau,
com administracions públiques, sectors empresarials, universitats, federacions i mitjans de comunicació. Volem establir
aliances amb aquest tipus d’actors, on cadascun aporti el seu
coneixement i experiència.
Seguim enfortint els territoris: durant el 2019, hi ha hagut reunions de coordinació en els territoris següents: Andalusia, Aragó, Madrid, València, Castella-la Manxa, Catalunya i Illes Balears. El nostre propòsit essencial és la millora de les polítiques
i els serveis d’emancipació per a joves sense suport familiar a
Espanya. Per a això, a més de realitzar accions d’àmbit estatal,
treballem en funció de les necessitats de cada territori, de
manera compartida, aprofitant les experiències i fortaleses de
cada comunitat.
Durant aquest any hem realitzat visites a entitats amb la finalitat de realitzar un contrast de la labor de la Federació i millorar el nostre suport a les entitats.

En el transcurs del 2019 també hem seguit participant activament
a les plataformes de les quals formem part, com és el cas de la
Plataforma d’Infància de Catalunya o la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, on som presents en 4 comissions
de treball.
Per tal de millorar les oportunitats de la joventut extutelada hem seguit celebrant reunions amb diferents agents, entre els quals destaquen diferents administracions i organismes públics, entitats
i plataformes del tercer sector, col·legis professionals o altres
agents privats.

A més de les reunions bilaterals, també hem participat activament
en espais de cocreació de polítiques públiques, com les Meses
tècniques de l’IASS per a la revisió del sistema de protecció a
Aragó o la Mesa Institucional del Pla d’atenció integral a menors
estrangers no acompanyats a Catalunya.
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vertint el Mapa en l’observatori de l’emancipació de la joventut
extutelada en l’àmbit estatal.

Coneixement
En el mes d’abril de 2019 vam iniciar un treball conjunt
d’àmbit estatal amb les entitats membres de les 12 comunitats autònomes en les quals FEPA és present. La primera
sessió es va realitzar dins de la Jornada Institucional. Posteriorment, es van realitzar 7 sessions de treball en els diferents
territoris. En cadascuna d’aquestes sessions es va parlar de
les experiències i fortaleses de cada territori, de temes legislatius, prestacions o de diferents eixos, com l’habitatge
i la capacitació. Fruit d’aquesta feina va sorgir el Model FEPA
d’atenció a la joventut extutelada: una proposta d’àmbit
estatal.
El Model va ser presentat el 5 de novembre a l’espai Impact
Hub Alameda de Madrid, on FEPA hi té la seu. En l’acte es va
comptar amb la participació del Sr. Ángel Parreño, Director
General de Serveis per a les Famílies i la Infància, el Sr. Luis
Caballero, Cap de la Unitat de Suport a l’INJUVE, de la Subdirectora General de Protecció del Menor de la Comunitat de
Madrid, la Sra. Ana Cristina Gómez, i del Subdirector General
de Famílies i Infància de l’Ajuntament de Madrid, el Sr. Alfredo
Artuñedo.

Com hem estat fent des del 2011, es va realitzar l’Enquesta FEPA,
amb l’objectiu de conèixer els serveis i programes d’emancipació que porten a terme les entitats federades, així com l’evolució
del perfil de les persones joves ateses en aquests programes.
Seguint la tendència dels darrers anys, el perfil majoritari segueix
essent el d’un noi d’entre 18 i 21 anys, d’origen estranger i que està
realitzant algun tipus de formació. Malgrat la consolidació d’aquest
perfil majoritari, la Federació segueix treballant per al conjunt del
col·lectiu, amb els ulls posats en un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: no deixar ningú enrere.

El 90% de las entidades federadas
respondieron a la encuesta.

L’any 2019 hem seguit avançant amb el Mapa de l’emancipació,
eina amb la finalitat de recopilar informació sobre els projectes
i recursos d’emancipació que ofereixen les administracions
públiques en cadascuna de les comunitats autònomes, així
com les legislacions corresponents. Durant el 2019, hem posat en
marxa una versió web de l’eina per tal d’agilitar l’actualització de
les dades i facilitar la lectura i comparació dels suports que rep
el col·lectiu en els diferents territoris, amb l’objectiu d’acabar con-

Durant el 2019, hem seguit col·laborant amb el Grup d’Investigació en Infància i Adolescència en Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona (IARS) en el projecte CALEAMI (www.caleami.
org), un estudi longitudinal que consisteix en un seguiment durant vuit anys (des dels 18 fins als 26 anys) a diferents grups de
joves. L’objectiu d’aquest estudi és recollir informació per mantenir, millorar o reajustar els serveis i programes de recolzament
a la transició que actualment hi ha a Catalunya.

Memòria 2019. FEPA
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Després de la validació del qüestionari i
la configuració de la mostra, durant els darrers
mesos de l’any es van començar a fer les entrevistes
als primers joves.

En l’àmbit universitari, vam impartir sessions de formació a estudiants d’educació social sobre factors clau per a l’emancipació de
la joventut extutelada a la facultat de formació del professorat de la
Universitat Complutense de Madrid i també vam col·laborar oferint una xerrada a l’alumnat del Màster d’Intervenció Psicosocial de
la Universitat de Girona. També vam participar en el XIX Congrés
Internacional d’Investigació Educativa a Madrid.
Amb la idea d’enfortir col·laboracions en l’àmbit acadèmic, vam
realitzar una jornada conjunta amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i
la Universitat de Lleida. Aquesta jornada, titulada La investigació
en nens i joves amb mesures de protecció a Catalunya, va servir
per presentar els diferents estudis realitzats i que encara estan actius al voltant del sistema de protecció a Catalunya, amb una mirada
específica també en l’àmbit de l’emancipació. La jornada també va
servir per generar espais d’intercanvi i reflexió entre els diferents agents implicats en el procés de generació de coneixement.

Discurs i posicionament
Un dels objectius de FEPA és 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.
Durant el 2019 vam finalitzar el cicle de jornades Perspectiva i
Perspectives +18: l’atenció a la joventut extutelada que vam
realitzar al Palau Macaya. El cicle, iniciat el setembre de 2018,
ha servit per debatre i reflexionar sobre diverses qüestions
relacionades amb la intervenció i els processos d’emancipació de la joventut extutelada des de punts de vista i àmbits
professionals molt diferents.
Les 4 conferències del 2019 van ser les següents:
· Com donem resposta a la diversitat cultural?
· Com donem resposta a les necessitats de les
joves extutelades?
· Com fomentem la participació dels i les joves?
· Una mirada internacional

115
persones
assistents

195
persones
assistents
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A Catalunya es va crear una aliança entre FEPA i dues federacions: Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i la Federació
d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA).
L’objectiu d’aquesta aliança és la plena inclusió dels adolescents i joves migrats sols com a subjectes de drets i deures.

Durant el 2019 també hem participat en diferents meses, actes i
jornades organitzats per altres agents, en els quals hem intentat fer
visible el col·lectiu i posar sobre la taula les diferents qüestions que
afecten els seus itineraris d’emancipació. En aquest sentit, volem
destacar la nostra aportació a Charter 100 Transformant la vida
de la joventut extutelada: empreses que aposten, a Tenerife, la
jornada La majoria d’edat dels i les joves en extutela i/o risc social, organitzada per Creu Roja, la jornada Factors clau per a un
procés d’emancipació de qualitat, organitzada per Aldees Infantils, o la jornada L’impacte de la renda garantida en el món local,
organitzada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector.

Arran de les reunions que vam mantenir amb grups parlamentaris,
el passat mes de juny es va aprovar la modificació de l’article 19
sobre les prestacions per a joves extutelats de Catalunya de
la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, la
qual entrarà en vigor un cop s’aprovin els pressupostos.
Gràcies a aquesta modificació, s’ha ampliat el total de joves que
podran accedir a la prestació de llarga durada i la possibilitat
de prorrogar-la fins als 23 anys, sempre que es compleixin els
compromisos vinculats al pla de treball associat a la prestació.
També s’ha ampliat la prestació curta dels 6 fins als 12 mesos.

A més de les jornades, també aportem la perspectiva de la Federació mitjançant la publicació d’articles en revistes especialitzades. Destaquem la publicació d’un article a la revista Estris, titulat
L’atenció als adolescents i joves que migren sols.
Memòria 2019. FEPA
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Cohesió interna i sentit de pertinença

El 84 % de les entitats federades considera
que el seu sentit de pertinença a la Federació és
alt o molt alt.

Un any més, celebrem la Jornada Institucional Anual i, dins
d’aquesta, l’Assemblea General Ordinària. La jornada es va
realitzar el 4 d’abril i va servir per treballar qüestions relacionades amb el funcionament i la labor de la Federació. Hi van
assistir una cinquantena de professionals.

Per la seva banda, el programa Itineraris per a l’emancipació
ofereix suport tècnic i educatiu a joves tutelats i extutelats
de 16 a 21 anys en procés d’emancipació. El programa, finançat mitjançant la convocatòria d’IRPF a Catalunya i Castella-la Manxa, complementa i reforça els serveis d’emancipació existents en aquests dos territoris, adaptant-se a les
diferents circumstàncies.
Les accions realitzades en aquest programa van des del suport a l’habitatge fins a l’assessorament jurídic, passant per
la complementació del programa de suport econòmic per a
l’estudi de la joventut extutelada que, des de fa anys, es porta
a terme gràcies a l’acord entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Bancària “la Caixa”, essent FEPA l’entitat responsable de la
gestió.

612
persones
joves ateses

Una de les iniciatives que seguim realitzant des de FEPA durant
aquest any és el Projecte Punts de trobada, que és un espai
d’informació, orientació i referència per a la joventut tutelada i extutelada, que complementa altres serveis d’emancipació
del territori, alhora que ofereix suport i informació als i les professionals. Estarà gestionat per 4 entitats federades en 2 comunitats on FEPA té presència (Catalunya i Castella-la Manxa).

361
persones
joves ateses
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Una de les novetats d’aquest any ha estat la posada en marxa
del projecte Incorpora Jove a Catalunya, un projecte promogut des de l’Obra Social “la Caixa” que té com a objectiu la
integració sociolaboral de joves procedents del sistema de
protecció de menors, mitjançant el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’inserció laboral. A Catalunya, FEPA forma
part del programa dinamitzant i activant els canals de derivació de joves a través d’accions de difusió i interlocució amb
diferents agents socials i consolidant vincles de col·laboració
amb l’administració pública.

Durant el 2019 hem continuat treballant en l’actualització i millora de la Guia d’emancipació, recurs que ofereix informació
pràctica per a les persones joves, essent, alhora, una gran
eina pedagògica per als equips educatius.

També hem continuat amb el cicle de tallers de suport educatiu. En aquests tallers es pretén reflexionar sobre les intervencions educatives i fer una anàlisi de la labor quotidiana a partir de l’exposició de situacions concretes. Totes les
sessions compten amb la supervisió d’una professional de la
Fundació Nou Barris que ha treballat prèviament amb l’equip de
l’entitat que presenta el cas.

5
L’any 2019 es va crear la comissió de treball per adaptar els
recursos a la Comunitat de Madrid. Actualment, els recursos
del web estan adequats a Catalunya, Aragó i Illes Balears.

tallers realitzats
el 2019

90
participants

Podeu visitar el lloc web a
www.guiaemancipacio.org

El curs anterior vam iniciar el cicle de tallers de suport jurídic,
unes sessions de formació en les quals, amb la col·laboració
d’IACTA, Cooperativa d’assessorament jurídic i de transformació social, ajudem a joves i professionals a conèixer millor
els tràmits més habituals de l’àmbit de l’estrangeria.
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301

138

tallers realitzats
el 2019

professionals
participants

joves
participants

A més, a principis d’aquest any tancàvem els cursos Breakers,
on centenars de joves s’han iniciat en el món de la fabricació digital i la impressió 3D. Vam posar fi a aquest cicle a París, al lliurament del premi #IMake4MyCity, a on es van traslladar participants de la formació de Madrid, València i Catalunya.
A més, els i les joves han representat a FEPA en diferents
esdeveniments:

· En el mes de novembre, dos joves extutelades van tenir
l’oportunitat de participar en la trobada que es va realitzar a Hildesheim (Alemanya) en el marc del projecte
CareHOPe.

· Una altra jove es va desplaçar fins a Andorra per representar-nos en el Campus Internacional per a Joves
Iberoamericans Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Memòria 2019. FEPA
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·

El president de la Unió de Joves Extutelats de Catalunya (UJEC) va participar en la XII trobada de participació, que aquest any es va realitzar a Santiago de
Compostel·la i tractava sobre la lluita contra la pobresa,
l’exclusió social i la desigualtat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Enfortiment de l’organització i
l’estructura de FEPA
El 2019 va suposar un salt endavant en l’estructura organitzativa de FEPA, amb la ja comentada obertura de la seu a Madrid
i la creació del lloc de Coordinadora Territorial. D’altra banda, es van incorporar també dos noves professionals: la tècnica
d’acompanyament i assessoria jurídica, i la tècnica del programa Incorpora Jove i programa de recolzament econòmic
a l’estudi.

Lorena, participant en la trobada que va tenir lloc a Hildesheim,
ens explica què va suposar per a ella l’oportunitat de participar
en aquestes activitats i què destaca de l’experiència:

Participar en la trobada de Hildesheim va ser una experiència inoblidable per diferents motius. Vaig conèixer
joves com jo, tots amb històries diferents. D’una manera o altra, em vaig sentir identificada amb ells, no
ens coneixíem de res, però alguna cosa ens unia.
Tots sabíem que ens unia alguna cosa. Em va agradar
conèixer tots els joves, educadors i organitzadors, em
vaig sentir ben acollida. Gràcies a aquesta trobada he
conegut la realitat de milers de joves extutelats en
diferents països europeus, quines són les diferències
i similituds en comparació amb Espanya. D’aquesta
experiència m’emporto també l’amistat d’una noia que
vaig conèixer a la trobada. Va ser una experiència
molt especial i sensible.

Seguint amb la col·laboració dels nois i les noies, en el disseny del Model hem implicat les persones extutelades. Per
conèixer-ne les opinions, se’ls va passar un qüestionari perquè
valoressin la seva experiència en els diferents programes de
suport a l’emancipació en els quals han estat.
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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.
Al novembre, es va produir el canvi en la direcció tècnica.
Després de més de cinc anys en el càrrec, Anna Villa va deixar
el seu lloc a Paco Sanz, actual director.
En el mes de juliol la totalitat de l’equip va realitzar una sessió
de treball interna en la qual es van tractar els objectius de la
Federació i es va fer una feina conjunta per veure quines són
les prioritats i en quins punts podem millorar.

ISO
Certificat en Gestió de la
Qualitat en gestió de projectes
i suport a les entitats federades.

LA NOSTRA COMUNICACIÓ

A principis del 2018 vam inaugurar lloc web (www.fepa18.org).
Durant el 2019 s’ha anat actualitzant i dotant d’informació d’interès per als professionals de les entitats federades.

Pel que fa a la presència en xarxes, hem augmentat els seguidors a Twitter, arribant a 990 seguidors. A Youtube hem tingut
més de 5.900 visites. Seguim presents a Facebook i LinkedIn, i
s’està treballant en la creació d’un perfil d’Instagram per arribar
als i les joves.

X

Hem mantingut l’enviament de butlletins informatius. Els butlletins inclouen informació de la Federació, així com articles,
cursos i informacions que poden ser d’interès per a les entitats
federades.
Aquest any, amb l’objectiu de potenciar l’àmbit comunicatiu de
la Federació, s’ha creat una comissió de treball específica.

48.260

visites
(10.000 més que el 2018)

Més de

4.000

visites al mes

El lloc web de la Guia d’emancipació també ha experimentat
un augment de visites respecte al curs anterior.
www.guiaemancipacio.org

43.610

visites
(15.000 més que el 2018)
Memòria 2019. FEPA
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EL NOSTRE FINANÇAMENT

Auditoria realitzada per:

BALANÇ DE SITUACIÓ
2019

2018

2017

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

7.031,23
576.624,03
1.416,00
141.952,31
23.133,98
4.929,54

7.902,23
642.428,49

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

405.192,20

167.480,24

217.382,69

TOTAL ACTIU

583.655,26

650.330,72

596.417,69

2019

2018

2017

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

512.631,17
290.360,52
222.270,65
71.024,09

533.652,34
200.655,44
332.996,90
116.677,98

61.690,77
9.333,32

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

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

583.655,26

650.330,32

596.434,20

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

2019

2018

2017

770.557,18
9.839,90
405.440,33
355.276,95
277.363,83
268.203,20
134.154,47
134.153,47
1,00
1.131,00

743.240,11
18.063,75
323.630,41
401.545,95
300.270,51
231.041,10
204.939,17
188.844,50
16.094,67
937,46

756.124,62

89.704,68

21.955,17
1,00
9,70

21.883,49

89.704,68

21.965,87

21.883,49

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

INGRESSOS PER ACTIVITATS
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts de caràcter periòdic
Subvencions, donacions i ingressos
AJUDES CONCEDIDES
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%
39%

41%

46%

350.866,86
120.001,85
4.079,54

54%

Procedència
d’ingressos
Fons públics
Fons privats

4.079,54

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

1.166,67

ELS NOSTRES COL·LABORADORS

Amb el suport de:

Formem part de:

Adherits a:

En col·laboració amb:
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Actualment, la Federació aglutina
63 entitats en 12 comunitats

