TRIBUNA FEDAIA

Un espai de reflexió i anàlisi sobre la prevenció i protecció
a la infància i família en risc d’exclusió social a Catalunya
Marc Legal · Educació · Prevenció · Ètica · Ocupació
Protecció · Drets infància · Participació · Professionals

CANVI DE MODEL EN L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC:

Transició d’un model d’atenció institucional a un model comunitari

2: EVOLUCIÓ EN EL MODEL DE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC.
TRANSICIÓ D’UN MODEL D’ATENCIÓ INSTITUCIONAL A COMUNITARI.
MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA A EUROPA
14 de febrer de 2017
Lloc:
Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona

Inscripcions: Assistència gratuïta
per rigorós ordre d’inscripció a través del nostre web:
www.fedaia.org / www.FEDAIAOpeningdoors.org Places limitades
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La FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, és la plataforma que agrupa a Catalunya
el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre d’arreu de Catalunya que atenen a més de
100.000 infants i 35.000 famílies i es caracteritzen per realitzar una tasca d’atenció i d’educació des de l’àmbit de la protecció
i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els diferents agents que intervenen i de forma comunitària, amb creativitat i innovació.
En els darrers 20 anys, la FEDAIA, amb la participació i implicació de les seves entitats membre i la col·laboració d’experts de
diferents àmbits, ha impulsat importants canvis i transformacions, tant a nivell polític com tècnic, treballant activament pel
reconeixement dels drets dels infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables de la nostra societat.
A tota Europa centenars de milers de nens estan creixent en la cura institucional. Aquesta situació persisteix malgrat l’ evidència que demostra que un entorn familiar afectuós és fonamental per al desenvolupament d’un infant i que una atenció
basada en la família és més eficaç que l’atenció institucional per als infants a llarg termini. Per això, diverses institucions europees, arran les directrius i recomanacions de la Comissió Europea que insten a treballar en la transició d’un model d’atenció
residencial a un model d’atenció comunitari, estan treballant en el recolzament i reflexió sobre aquest canvi de paradigma.
El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida dels infants i joves, en risc d’entrar o sortir de l’atenció institucional també a
Catalunya, i iniciar també al nostre país una reflexió entorn el model d’atenció a la infància. Per això, volem que els experts
europeus que porten des de l’any 2009 treballant en aportar unes línies comunes per als països que formem part de la comunitat europea, cadascú amb polítiques i una història diferents en l’atenció a la infància en risc, ens aportin el marc conceptual
per tal d’iniciar aquest reflexió al nostre sector.
Mostrant pràctiques positives desenvolupades a Europa esperem treballar amb l’administració pública en aquest procés i
introduir a les entitats socials en aquest moment de canvi en el que volem caminar plegats. No es tracta d’abanderar cap
creuada ni d’imposar cap tipus d’alteració, només iniciar a casa nostra un debat i una reflexió que ja s’estan duent a terme a
d’altres països i que també s’ha de poder iniciar al nostre. Per això ens cal recordar i fer una passejada per la nostra història,
conèixer el marc de referència europeu en aquest àmbit i conèixer el procés realitzat a d’altres països, així com experiències
de les que extreure expertesa, tant d’arreu d’Europa com de les entitats a casa nostra que ja estan treballant en aquesta nova
mirada en l’atenció a la infància en risc.
Per dur a terme aquest anàlisi i reflexió, comptem amb l’aliança amb FICE España, la Federació Internacional de Comunitats Educatives. FICE España, fundada l’any 2010, és la secció espanyola de la Federació Internacional de Comunitats Educatives, FICE International. És una federació oberta a totes les entitats amb seu a Espanya que vetllen per l’atenció integral de
nens i joves en situació de risc social o possibilitat de patir-ho. Juntament amb FICE España, des del passat 2016 formem part
de la II fase de la Campanya liderada per Eurochild: ”Opening Doors for europe’s children”.
La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA) ens ofereix també un marc d’actuació
en el que incloure aquesta transició. La FEDAIA ha fet molt èmfasi en alguns aspectes de la LDOIA, com que cal prioritzar
els pressupostos destinats a la infància i l’adolescència i que s’ha de fer un anàlisi de necessitats per elaborar un mapa
de recursos i serveis per prevenir i protegir als infants, coherent amb aquest marc normatiu. El dia de la seva promulgació,
la FEDAIA va demanar a més que la Llei s’acompanyés d’una memòria econòmica que garantís el seu desplegament.
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El benestar de la infància s’ha de concebre com una peça fonamental del desenvolupament social i econòmic del nostre país
i ha de representar un eix vertebrador de les polítiques públiques, actuant de forma preventiva i creant un model d’atenció
integral que garanteixi la protecció dels drets de tots els nostres infants. Per dur a terme aquest procés reflexiu proposem la
realització de les següents activitats per compartir un procés d’anàlisi, de debat i reflexió.
Durant aquest 2017 durem a terme 3 seminaris i una trobada tècnica, on es desgranaran diferents punts relacionats amb l’eix
central d’aquest canvi de model en l’atenció a la infància en risc: del camí cap a una transició del model d’atenció institucional a comunitari, de la mà de les entitats que composen la nostra federació, experts a nivell nacional i europeu i administració
pública.

SEMINARI 2: EVOLUCIÓ EN EL MODEL DE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC.
TRANSICIÓ D’UN MODEL D’ATENCIÓ INSTITUCIONAL A COMUNITARI. MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA A EUROPA
9:00 a 14:30h
L’objectiu d’aquest segon seminari és conèixer de primera mà, gràcies al European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care i d’altres institucions europees, quines són les directrius comunes a Europa sobre la transició
d’un model d’atenció residencial a un model d’atenció comunitària. Un debat sobre un model extrapolable a les persones
amb discapacitat, les persones amb problemes de salut mental i les persones grans a Europa i que cal també referenciar per
dur a terme al nostre país.
Presentarem també el toolkit dissenyat per assistir a les autoritats públiques europees involucrades en la implementació de
Fons Estructurals europeus (i altres fons pertinents) per prendre decisions que han d’ajudar a millorar les vides de més d’un
milió de ciutadans europeus que actualment estan vivint sota la cura institucional. Els fons estructurals tenen el potencial
per donar suport al desenvolupament d’aquest canvi de model i al desenvolupament de serveis de suport de qualitat a la
família en l’àmbit comunitari.

PROGRAMA
9:00- 9:15h Acreditacions
9:15- 10:00h Benvinguda i emmarcament de la Trobada
Sr. David Ruiz. Vicepresident FEDAIA
Sr. David Astiz. President de FICE España
10:00-11:00h DIRECTRIUS EUROPEES COMUNES PER LA TRANSICIÓ D’UN MODEL D’ATENCIÓ INSTITUCIONAL A COMUNTARI.
LA CAMPANYA “OPENING DOORS FOR EUROPE’S CHILDREN”, I LA SEVA RELACIÓ AMB LES RECOMANACIONS EUROPEES
Sr. Emmanuel Sherwin. Policy and advocacy officer. Hope and Homes for Children
11:00 -11:30h PAUSA-CAFÉ
11:30-12:30h EINES PER A L’ÚS DE FONS EUROPEUS PER LA TRANSICIÓ D’UN MODEL D’ATENCIÓ INSTITUCIONAL
A COMUNITARI
Sra. Jamie Bolling. Executive Director. European Network on Independent Living (ENIL) (Videoconferència)
12:30- 13:30h LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DE QUALITAT A EUROPA EN EL MARC D’UN MODEL D’ATENCIÓ MÉS
COMUNITARI
Sra. Marianne Doyen. Policy Officer of ESN (European Social Network)
13:30- 14:00h #FonsUECat: OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT EUROPEU EN L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA
Sra. Conxita Font i Escuder. Responsable de fons europeus. Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
14:00 -14:30h TAULA RODONA
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Inscripcions gratuïtes per rigorós ordre d’inscripció a www. FEDAIAOpeningdoors.org
El seminari disposarà de servei de traducció simultània anglès-català

Podeu agendar-vos les següents sessions del cicle Tribuna FEDAIA 2017:
TÍTOL

DATA

HORARI

3 ÈTICA I MARC LEGAL EN EL MARC D’UN NOU
MODEL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC

14 de març del 2017

9:00 a 13:00h

4 REFLEXIONS SOBRE EL MODEL ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA EN RISC. CAL UN CANVI DE MODEL?
BONES PRÀCTIQUES

17 de maig del 2017

9:00 a 13:00h

ORGANITZA:

Caballero, 79 1r B. 08014, Barcelona
Tel. 933 367 265 / 933 359 891
www.fedaia.org / fedaia@fedaia.org

