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2012: Obrint Camí pels viaranys de
l’audàcia
L’any nou, entre nosaltres, és sempre benvingut. Entaulats en
l´espera exultant dels anhels venturosos que ens ha de portar, solem celebrar-ne l’inici alçant al cel d’una mitjanit festiva
de bons auguris, seguint una improvisada cerimònia de conjur
nocturn a tots els mals averanys que ens puguin malmetre
l’any nou que esperam i desitjam.

minvar els altres valors que feim servir habitualment per acon-

ració en la praxis educativa desplegada amb els infants acollits, amb l’objectiu de fer-los possible el creixement harmoniós
com a persones, tot i el frustrat bagatge que porten de l’entorn
l’equip de direcció a promoure i cercar temps i espais espe-

Tanmateix, l’eufòria voluntarista dels primers instants de l’any
no ens garanteix que aquest, el 2012 que ara ens ocupa, sigui millor que el seu predecessor, el 2011 que ens acaba de
deixar, malauradament, amb més pena que glòria. D’entrada,
el 2012 no sembla que ens pugui alliberar dels efectes encara
indefugibles de la profunda crisi econòmica que arrossegam
d’ençà d’un parell d’anys i que ens impedeix o ens alenteix
l’acompliment de determinats projectes de reforma i millora de
les llars que tanmateix caldrà portar a terme tan aviat com
sigui possible.

de 2011 per iniciativa del propis treballadors, s’han pogut ex-

Aquest 2012 se’ns presenta, doncs, com un gran i renovat
repte que haurem de superar conjuntament. I això només serà
possible, si tots plegats li plantam cara des d’una actitud ferma
d’audàcia compartida. L’assenyat tarannà del poble romà ja
ens llegà aquesta convicció: “Audaces fortuna juvat”, “La fortuna dóna la mà als audaços”. Caldrà, doncs, revestir l’esperit
de tota l’energia transformadora que els romans donaren a la

programes quotidians d’acció educativa i d’atenció social als
nostres menors, conscients que la qualitat de vida està en les
coses petites, aquelles que fan la vida més fàcil. Tindrem sempre a punt la imaginació i l’enginy que ens fan falta per trobar la
pauta adequada d’actuació immediata per a cada nou vessant

són els que comentam tot seguit.

Pla estratègic de la Fundació
El 2012 no serà any de grans canvis o de singulars innovacions en els programes educatius que de manera habitual
-

de l’economia, a poc a poc, reconduirem la vida creixent de
tenia el coratge d’arriscar-se, que era atrevida, resolta, ferma, decidida, esforçada, enèrgica, valerosa, gran d’ànim i de
si no defugim cap dels viaranys que recorren els contorns dels
na, l’encert, el guany, la maduresa, la reeixida i el bon resultat
ens donaran la mà aquest 2012 per aconseguir l’acompliment

Amb la particularitat d’accentuar en el 2012 els aspectes que
nam els següents per la seva qualitat i transcendència:

coratge, continuam portant a terme any rere any.

seu propi projecte, suggereixen els educadors estimular la
participació dels menors a les assemblees de cada programa,

És evident que aquest valor afegit, l’audàcia, que ens ajudarà
sens dubte a superar els nous reptes del 2012, no ha de fer

de convivència i obrir una bústia on hi puguin deixar els suggeriments.





En el marc de l’exploració de nous àmbits d’actuació, acor-

menors acollits a la Casa
L’empresa “Bureau Veritas”, després de mesos de preparació,
de revisió de cadascun dels processos i de pacient recollida

En l’apartat de demandes i necessitats, esmenten la prioritat
de mantenir la formació dels educadors amb una dedicació
bé la necessitat de promoure i garantir el respecte, el diàleg i
la comunicació.
Quant al foment de la relació que ha de mantenir la Institució amb el barri on s’ubica, consideren els educadors que és
convenient instaurar el fogueró de Sant Sebastià, fer amb els
veïns un sopar a la fresca, convidar-los al sopar institucional
rreno.
nistratives i altres entitats, convindria millorar el “power point”
-

de 2011 va dur a terme una minuciosa i exhaustiva auditoria,
tipus ISO 9001, a la vista dels bons resultats de la qual po-

efectivament implantades totes les disposicions previstes i que
els sistema de gestió és l’adient per aconseguir els objectius

Cladera, i ben especialment per l’equip d’educadors i personal
cial la bondat i l’encert de la praxis educativa que es fa servir

intercanvis amb totes elles.
de les activitats administratives complementàries. En endaels usuaris dels programes ha d’anar millorant amb la implantació de mesures que evitin l’excés de renous, el foment de

propis educadors per millorar la qualitat de la tasca quotidiana
que porten a terme amb extraordinària professionalitat i amb
gran dosi de coratge, serietat, respecte i responsabilitat.



bon servei i mantenir la qualitat de les actuacions, atès que

Nova residència per als menors de
la Llar de Llevant
Els greus efectes de la crisis econòmica han fet que la cons-

Auditoria del sistema de gestió de
Natzaret i Certificació de Qualitat

torni favorable a la inversió necessària per a la construcció

i recursos que conformen el sistema de gestió que aplica la

indefugible i urgent necessitat de disposar d’una llar digna i
adequada reglamentàriament a l’ús residencial dels menors
mediatament un habitatge de lloguer adient i espaiós on s’hi
puguin allotjar temporalment els menors de l’esmentada Llar

voler sotmetre, al llarg del 2011, a una auditoria interna del
conjunt de processos que fa servir la Institució per assolir



Sortosament, els infants d’aquesta Llar gaudeixen ja de les
nosa, la inauguració de la qual es va fer el dia 2 de març de
2011, compartint l’alegria desbordant dels infants de la Llar tots
sellera d’Afers Socials, i d’altres alts responsables de l’àrea
social i de menors de la Comunitat Autònoma i de l’Ajuntament
El plàcid confort i l’exquisit benestar guanyats des que els infants resideixen a la nova llar fan evident l’oportunitat del canvi
efectuat i donen compliment a l’obligació indefugible i urgent,
exigida per la pròpia qualitat humana del servei i reclamada
per la mateixa Administració, de comptar amb una residència
digne i de qualitat per als menors de la Llar de Llevant.

Obres d’adequació dels edificis i

2012: obrint camí pels viaranys de
l’audàcia
Superat feliçment i amb bona nota el 2011, l’any nou se’ns
obre puntualment al desig ansiós i a l’esperança incerta del
dia a dia que ens tocarà viure en el seu decurs. Als valors
que ja posseïm, hi afegirem el gruix d’audàcia necessària per
poder fer front als entrebancs desconeguts que, sens dubte,
aquest 2012, tot i ser modest i lliure de grans esdeveniments,
dels objectius que ens marcat en aquest exercici.
A mesura que avanci l’any, anirem avaluant el grau d’assoliment
cia constant per vèncer els nombrosos reptes que sens dubte
ens esperen per posar-nos a prova durant el 2012. A cada
“La fortuna
dóna la mà als audaços”.

El deteriorament sobrevingut pel pas del temps a certes estani conduccions reclamaven amb urgència l’adequació i reforma
d’algunes dependències o la substitució de certs elements
per tal d’aconseguir les condicions tècniques, sanitàries i de
seguretat adients i ajustades a les exigències que respecte a
l’habitabilitat requereix la legalitat avui en vigor.
Iniciades aquestes obres en el mes d’octubre de 2011, una
l’obtenció dels permisos corresponents, són ara a punt de ser
dutes a terme han estat la condició indispensable per obtenir
que en garanteixin l’habitabilitat adequada i legal i, a
la vegada, la concessió de la llicència d’activitats a què ens
obliga la normativa.
De seguida que ens sigui atorgada la Llicència d’activitats, els
menors, que per espai d’un any han hagut de residir temporaldran tornar a ocupar els seus llocs habituals de residència dins





Fundació Natzaret
futures.
Visió: Volem que la nostra entitat tingui major repercussió social, assumint nous reptes de futur; per això, apostam per l’atenció
individual, la qualitat i la professionalitat.

*
Respecte i dignitat cap als menors.
* Responsables professionals:

*
Obertura a l’entorn.
Defensa del patrimoni.
Adaptció a la realitat social.





Política de qualitat de la
Fundació Natzaret
menors.

Complir amb la legislació vigent.

Integrar els menors acollits dins la xarxa comunitària.

Aconseguir una cultura de millora a través de la gestió permanent dels processos.

Atendre les necessitats de formació personals dels treballadors.
qualitat del programa.




Motiu de l’ingrés

Edat del menors





























Dades

liars educatius (dividits entre vespres, cap de setmana, hora-

Entitat organitzadora:

-

Telèfon i Fax:
T
Direcció electrònica:

veis administratius, servei de manteniment i jardineria.

Responsable de la fundació:
Responsable del projecte:
Coordinador de programes de menors i extutelats:

Ingressos:

Beneficiaris

Coordinadora del projecte: Caterina Verger Andreu.

Sortides:

-

Àmbit territorial:
Característiques de la població objectiu:

Edat i sexe: Les edats amb les quals fem feina van dels
Nombre d’usuaris:

Presentació

2011 han conviscut 18 menors durant l’any, dels quals hi ha
hagut 11 nins i 7 nines.

El programa té com a funció oferir una atenció integral i indifamiliar amb problemàtica greu, que no pot ser resolta dintre
d’aquest entorn familiar. Aquesta atenció té un caràcter temporal, ja que el centre ha de ser entès com un recurs més
que faciliti un possible retorn del menor al seu nucli familiar,
sulti contraindicat. En els casos en que es fa feina amb un
programa de retorn familiar, és molt important el treball simul-

Mesura jurídica: Dels 18 menors que han passat aquest
da.

Places Cobertes: Durant el 2011 de mitjana hem tingut

retorn ni acolliment, una vegada que el menor supera l’edat

nosaltres

seves necessitats.

Motiu de l’ingrés: (s’assenyala la causa principal, encara
-

Treballadors
de suport i revisió. Cap d’àrea, tasques de suport i revisió.
-



Menors amb discapacitats: Homes 1, dones 0

-

-

Temps d’estada: Aquest programa suposa la separació
Les dades del quadre són temps d’estada acumulada des de


Baixes 2011



Pista d’aterratge
Retorn familiar

Activitats socioeducatives

sobre intervenció amb menors:

Des de QC volem fomentar i afavorir la interrelació social

extraescolar i durant l’estiu fan escoles d’estiu i en caps de
setmana i festius activitats especials.
Activitats extraescolars:
-

Escoles d’estiu:

Tallers psico educatius,
nostra entitat: sessions terapèutiques individuals, sessions
reunions de xarxa i Tallers (“El rap com a eina educativa del
respecte”, “Importància de la convivència i el grup”, “Taller
Activitats estiu: Excursió
tació de Cabrera etc... Activitats Nadal:
Activitats oci i temps lliure:

Activitats vespre:
sortida revetlla Sant Sebastià, anades al cinema, disfresses,
Activitats diumenge:
Viatges i acampades:

-

- Tots els treballadors han rebut un curs de manipulació
d’aliments.
prevenció de riscos laborals.
Implantació i aplicació del programa SERAR.
Continuació de les supervisions individuals amb els memdència. Continuar i millorar l’ aconseguit al 2010.

Planificació 2012
Valoració de l’evolució de les necessitats dels menors
i de les seves famílies.
biològiques, amb l’objectiu de proporcionar als familiars dels
Valoració de l’evolució de les necessitats de l’equip
educatiu.
Continuar amb les hores de formació interna pels treballatemàtica més concreta i relacionada amb les necessitats
dels nostres usuaris. Revisió horaris i expectatives laborals.
Espais de supervisió i regulació. Valoració metodologia. Valoració clima laboral.
Revisió projecte.
coordinació.

Millores 2011

Planificació econòmica.
La Direcció serà la responsable.

2011 hem incidit en les següents qüestions:
RM/ ASSESSORIA I HIGIENE /NUTRICIONISTA.
centres residencials.
S’ha continuat impartint formació interna als treballadors

Implementació programa de gestió de Qualitat.
L’equip de coordinació serà el responsable d’avaluar i fer
arribar a l’equip educatiu l’estudi i anàlisi dels resultats de
memòria tècnica anual.












     

Dades

seves necessitats.

Entitat organitzadora:

Beneficiaris

Telèfon i Fax:
T
Direcció electrònica:

Ingressos: Aquest any 2011 han ingressat 2 menors (2 gerProcedència:
Bous. Motiu: Canvi de centre .

Responsable de la fundació:
Responsable del projecte:
Coordinador de programes de menors i extutelats:

Baixes: Aquest any 2011 hem tingut 2 baixes.
Motius de les baixes:
Baixes per sexes:

Coordinadora del projecte:

Ocupació: Durant tot l’any 2011 hem tingut una ocupació

Àmbit territorial:
Característiques de la població objectiu:

Mesura jurídica: Els 10 nins i nines que han passat aquest
GuarNombre d’usuaris: 10 usuaris.
Equip educatiu:

da:

Presentació

12 anys: 2, 11 anys: 1, 10 anys: 1, 09 anys: 1.

El projecte Llar Llevant és una iniciativa per acollir a menors

Menors amb discapacitats:

Edat i sexe: Edat dels usuaris (edat que han complit l’any

poder acollir a grups de germans sempre que estés indicat.
Aquest any, a principis del 2011 i amb l’objectiu de millorar el
servei i les condicions de vida dels nostres nins i nines, hem
canviat d’ubicació. La nova vivenda està situada a una avin-

El programa té com a funció oferir una atenció integral i in-



Tutela:

familiar amb problemàtica greu, que no pot ser resolta dintre
d’ aquest entorn familiar. Aquesta atenció té un caràcter temporal, ja que el centre ha de ser entès com un recurs més
que faciliti un possible retorn del menor al seu nucli familiar,
sulti contraindicat. En els casos en que es fa feina amb un
programa de retorn familiar, és molt important el treball simulretorn ni acolliment, una vegada que el menor supera l’edat

Activitats socioeducatives
Des de Llar Llevant volem fomentar i afavorir la interrelad’activitats socioeducatives.
Activitats extraescolars:


Mesures jurídiques






Escoles estiu:
- Escola d’estiu municipal. 1 menor.
Tallers psico educatius, activitats terapèutiques o amb
T
família realitzats per la psicòloga de la nostra entitat:
- Sessions terapèutiques individuals: és la terapeuta de 2
ells, tant per separat com conjuntament.
- Reunions de xarxa: 2 reunions.
-Tallers:

sobre intervenció amb menors.
-Tots els treballadors han rebut un curs de manipulació
d’aliments.
prevenció de riscos laborals.

- Implantació i aplicació del programa SERAR.
- Continuació de les supervisions individuals amb els
membres de l’equip.

Continuar i millorar l’ aconseguit el 2010.

Planificació 2012
Activitats oci i temps lliure:
amb barca, centre interpretació de Cabrera, anades a la platja.
nar sobre gel, anar a fer el rem a Cort, xocolatades, concerts
- Activitats de vespre: sortida revetlla Sant Antoni, anades al
cinema, disfresses, festa de Halloween, anada a concerts
a l’aire lliure.
amb bicicleta, excursions per la muntanya, anar a veure parres.

Valoració de l’evolució de les necessitats dels menors i
de les seves famílies.
biològiques, amb l’objectiu de proporcionar als familiars dels
Valoració de l’evolució de les necessitats de l’equip
educatiu.
Continuar amb les hores de formació interna pels treballatemàtica més concreta i relacionada amb les necessitats
dels nostres usuaris. Revisió horaris i expectatives laborals.
Espais de supervisió i regulació. Valoració metodologia. Valoració clima laboral.
Revisió projecte.

Viatges i acampades:
coordinació.

Millores 2011

Planificació econòmica.
La Direcció serà la responsable.

2011 hem incidit en les següents qüestions:
El mes de gener ens vàrem canviar d’ubicació. Ha estat un
canvi molt important i positiu pels nostres nins i nines, que
ara disposen de més espai i gairebé tots tenen habitacions
individuals.

Implementació programa de gestió de Qualitat.
L’equip de coordinació serà el responsable d’avaluar i fer
arribar a l’equip educatiu l’estudi i anàlisi dels resultats de

-RM/ ASSESSORIA I HIGIENE /NUTRICIONISTA.

memòria tècnica anual.

centres residencials.
- S’ha continuat impartint formació interna als treballadors




Edats dels menors


















Dades

servei de manteniment

Entitat organitzadora:

Beneficiaris

Telèfon i Fax:
T
Direcció electrònica:

Ingressos:
cia: Quart Creixent.

Responsable de la fundació:
Responsable del projecte:
Coordinador de programes de menors i extutelats:

Edat i sexe: Edat dels usuaris (edat que han complit l’any

-

Coordinadora del projecte:

Motiu d’ingrés: Tots els joves ingressaren com a canvi de
Centre de procedència.

Àmbit territorial:
Característiques de la població objectiu:

-Canvi de Centre: 0
-Ocupació: 100%.

Nombre d’usuaris: 8 usuaris.
Mesura jurídica: Els 8 joves que han passat aquest any per

Presentació

-Tutela: 8 joves.
com a objectiu principal treballar l’autonomia dels joves, per
aconseguir una correcta i positiva inserció social i laboral.

Ingressos per sexes: Dones:0 i Homes: 1

Es facilita als menors una educació integral, emprant una me-

Menors amb discapacitats: Homes: 1 i Dones:0
Baixes d’usuaris: Aquest any 2011 no hem tingunt cap baixa

especial esment al desenvolupament emocional, fomentant
al màxim la seva autonomia. Cobrint o supervisant les seves
nors que impedeixi processos d’exclusió o rebuig irreversible.

Treballadors

Activitats socioeducatives
afavorir la interrelació social dels residents. El programa és
cessitats tant dels menors com del grup.
El pla d’acció tutorial, integrat dins del projecte educatiu in-

Personal d’atenció directa :
Director de la fundació. Cap d’àrea, tasques de suport i revisió.
-

habilitats socials amb instruments que permetin les relacions
estructurat en 1 curs escolar, seguint el model de registre SERAR.
Activitats educatives especifiques:



Activitats esportives:
Personal d’atenció indirecta:


Ocupació

















Escoles estiu:

-

tenir el torn de reforç els vespres. Hem continuat federats a
-

Dinamarca, 1 menor.

nuar i millorar l’aconseguit al 2010.

Activitats d’estiu:
vitats amb barca, centre interpretació de Cabrera, anades a

Planificació 2012
Valoració de l’evolució de les necessitats dels menors
V
i de les seves famílies: Desenvolupar estratègies conjun-

el divendres de cada setmana durant tot l’any; sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a
Viatge d’estiu: Viatge d’aventura per Andorra i voltants. Amb

ment diari del programa. Continuar amb el programa SEValoració de l’evolució de les necessitats de l’equip
V
educatiu: Continuar amb les hores de formació interna pels

nadalencs.

una temàtica més concreta i relacionada amb les necessitats dels nostres usuaris. Revisió horaris i expectatives
laborals. Espais de supervisió i regulació. Valoració metodologia. Valoració clima laboral.

Millores 2011

Revisió projecte:
da per l’equip de coordinació.

Activitats Nadal: Xocolatades, diferents festes populars, sor-

-

Planificació econòmica: La Direcció serà la responsable.
dels nostres joves. Establiment d’un protocol d’adaptació per

Avaluació econòmica:
Implementació programa de gestió de Qualitat: L’equip
de coordinació serà el responsable d’avaluar i fer arribar a
cació anual. Els resultats quedaran registrats en la memòria
tècnica anual.
Habitatge tutelat (joves de 18 a 21 anys):
les cases dels joves. Seguir augmentant els llaços d’unió i

Implantació i aplicació del programa SERAR.
Supervisions individuals amb els membres de l’equip.
tinuar i millorar l’aconseguit el 2010.


-


Edat dels beneficiaris







Dades

Treballadors

Entitat organitzadora:

Personal d’atenció directa:
dinador de programes de menors i extutelats (tasques de

Director:
Coordinador de programes de menors i extutelats:
Coordinadora del projecte:
Àmbit territorial:
Característiques de la població diana:
sexes de 18 a 21 anys, tant immigrants com no immigrants,
extutelats per alguna de les administracions públiques amb

Beneficiaris
Ingressos: Aquest any 2011 no ha ingressat cap jove nou
però ha iniciat protocol d’entrada un menor procedent de les
Llars del Temple.

Edat i sexe: Edat dels usuaris (edat que han complert l’any

Presentació
han complert els 18 anys i han hagut d’abandonar els centres
de protecció i no tenen un lloc on poder residir una vegada

-19 anys : 2
- 20 anys: 1
- 21 anys: 1

Ocupació: 100%.
da a les necessitats d’aquests joves per tal de garantir la seva
integració plena i satisfactòria.
-

Baixa del usuaris: Aquest any 2011 no hem tingut cap
baixa.

Activitats d’oci i temps lliure
A partir d’una demanda expressada pels mateixos joves al
-

referència pels joves.

El seguiment no és tan protector com als centres d’acollida, ja
que els joves ja són majors d’edat i l’objectiu és treballar amb
ells l’autonomia i la independència.
La coordinadora-tutora fa reunions periòdiques amb tots els



Aquests espais de comunicació serveixen tant per avaluar el
procés que està seguint cada jove com per l’avaluació global
del projecte.

S’han programat sortides al cinema, teatre, visites culturals
guiades a espais de la nostra ciutat ,sortides a dinar, a fer una
xocolatada, etc...
com amb els coordinadors que treballem amb ells.
D’altra banda també s’ha instaurat que els dies d’assemblea
sopam o dinam tots plegats i cada una de les parts (joves i
amb debats sobre temes d’actualitat on cada participant exposa les seves idees.
Es pensa que la potenciació de les activitats conjuntes té un










  

    









aspecte molt positiu pel pis per la qual cosa les seguirem potenciant al llarg del proper 2012.

amb una duració que el jove i l’adult acordin inicialment, tot i
que això pot ser revisat durant el temps que duri la mateixa.

Millores 2011

L’objectiu és que l’adult sigui pel jove, com el nom del mateix
projecte indica, un referent, un punt al qual poder acudir en cas

Projecte de feina per implementar el sistema de competècies:
d’intercanvi i feina amb altres entitats de pisos d’autonomia

espai i unes vivències. El fet d’existir la probabilitat que el vo-

petencial”.

conclosa la seva emancipació absoluta de l’entitat.
Projecte d’autocupació.

a fer la implementació de feina per competències de forma

Durant el mes de desembre s’ha iniciat un projecte pels joves
aconseguir una inserció laboral correcta.

Punt de referència:
És un projecte que comença quan els menors assoleixen la

totalment voluntària, de disposar del suport d’una persona
adulta, no professional, per a qualsevol tema que els pogués
ajudar. Les persones que duen a terme la tasca de “punt de
referència” són adults que, de manera totalment voluntària i
altruista s’ofereixen per a ajudar els joves, donar consells, fer
una tasca d’acompanyament, assessorament i informació de
temàtiques que als joves els pugui interessar, tant de caire

l’any ha estat adequar l’espai existent per tal de poder obrir-ho
correctament al públic durant el 2012.
Certificació de l’entitat en Sistema de Gestió de Qualitat
ISO 9001.
Millora de mobiliari i estris del pis.

s’han format a sessions que s’imparteixen pels mateixos pro-

l’entitat adreçat a assessorar o resoldre dubtes que puguin

projecte i un assoliment dels objectius plantejats inicialment.
ferència és una relació establerta prèviament entre ambdues




Acolliments pre-adoptius

Acolliments permanents en Família Externa:

Dades

Abans del 2011: 53

Projecte:
Director:
Responsable coordinador:
Àmbit territorial:
Característiques de la població objectiu:
acolliment pre-adoptiu.
Nombre de beneficiaris total:

Acolliments Pre-adoptius:

Presentació

Abans del 2011: 48

acolliment pre-adoptiu. Es tracta d’un programa d’assistència
en situació de protecció amb mesura d’acolliment familiar permanent.
tiva per mitjà de l’adopció tampoc és el recurs adient.
liars amb condicions idònies o no mostren interès per l’infant,

d’acolliments pre-adoptius.

Motiu d’ingrés: Els expedients traspassats durant l’any 2011
tenen la seva procedència de l’Equip d’Acolliments del Servei
Nombre de menors:

BAIXES:

Beneficiaris
TRASPASSOS: El traspàs d’expedients dins l’any 2011 ha es-



Acolliments permanents en Família Aliena:

estat el següent:
Adopció:

1

-


Baixes












Acolliments pre-adoptius: 13 baixes
Supervisións de visites i acompanyaments.
Ingrés a Centre: 1

Tècnic demandat
L’ equip compta amb dos tipus d’especialistes; psicòlegs i educadors socials.

-

expedient és seguit sempre per una parella d’especialistes

Aquarium amb una xerrada d’experts amb la matèria, per a

requereixin

Qualitat ISO 9001.

Propostes 2012

Nivell d’intervenció
S’ha fet una baremació sobre el grau d’intervenció:

adopció.

Aquesta baremació pot variar en el curs del nostre seguiment,
per tant s’acaba fent intervenció segons la situació real en
cada moment.

acollidores.

Tipus d’acolliments

formació i seguir fent d’aquestes trobades un punt de trobada
grama.

Millores 2011
Trobades lúdiques: Almenys dues trobades anuals de les

cessitats del programa que faciliti el registre d’intervencions,
l’accés a dades d’ús habitual.





Dades

Metodologia

Projecte: Alter.

Funcionament intern de l’equip.

Director:
Responsable coordinadora:
Equip d’educadores socials:

quasi diari dels joves a les empreses, la impartició de les àrees
es socials i equip d’orientació dels centres educatius

Seguiment a les empreses i acompanyament de
les persones beneficiàries.

Àmbit territorial:
Característiques de la població objectiu:
Nombre de beneficiaris:

és el grau d’implicació que s’espera. També s’acompanya

Presentació
cativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar. És una

l’aprenentatge l’educadora social fa un seguiment continu i
provar l’evolució dels joves.

diversos ajuntaments de les Illes.

socials i dels responsables dels recursos treballen, diferents
estratègies personals i professionals. Setmanalment assisteixen al seu centre educatiu per dur a terme aprenentatges en
assignatures instrumentals i transversals.

Beneficiaris

-

Protocol d’actuacions:
Circuit d’entrada de casos: Des de gener de 2011, endecidir redissenyar el circuit de derivació de l’alumnat.

-

-

2011.
-



-

lar la llista d’espera.

Continguts unitats d’enseyament de les àrees
transversals
Aquesta àrea, té com a continguts les habilitats socials i aprenentatges bàsics per al desenvolupament de l’alumnat en la
seva inserció social.
És impartida per l’educadora social del programa Alter. Continguts:


Baixes del programa 2011



















Habilitats socials
Educació per la salut: prevenció de la drogoaddicció, educació afectivo-sexual.
Educació emocional.
Orientació formativa i laboral.

Avaluació sortides conjuntes del Programa.
S’ha dut a terme la mateixa metodologia que el curs passat.
La temàtica de les sortides és diversa ja que es volia fomentar
l’aprenentatge, i satisfer els diferents interessos de l’alumnat.
Els espais on s’han dut a terme les sortides són els següents:
-

nió conjunta amb tot l’equip d’educadores socials i de forma

Valoració i propostes de millora
Volem assenyalar que la feina, coordinació i treball en xarxa
tres educatius és molt positiva en general.

Els objectius que es proposaren són els següents :
Conèixer l’entorn de Ciutat i de l’illa.

Millores 2011

Adquirir habilitats de comunicació i relació positives amb els
iguals.

formatius dins el programa.

Reincorporar el menor al sistema educatiu formal en cas
d’abandonament del programa Alter.
derivat del programa Alter.

contexts socials.

Coordinació amb els agents implicats.
temàtica i puntual, i en els casos necessaris de manera més
directa. En tots els casos s’ha informat als agents implicats de
tament de forma coordinada.

Amb Serveis Socials Centrals.

Les empreses han d’adaptar-se a les visites de les educala realitat del jovent a l’empresa.
coneixement del programa i la seva normativa.
Contractació anual de les educadores socials del programa Alter. Disposar d’un pressupost per diversers interven-




El suport d’aquests mitjans de comunicació i la nostra presència en ells és essencial per tal de donar a conèixer a tota la
social.

Mitjà

Dia

Títol
“Afrontar el inicio de la vida adulta “

Tipus
Article

de maltratos”

Reportatge

“2800€ recaudados“
Reportatge








Dades

Recursos

Projecte: Serveis.
Director:
Servei de cuina.

Responsable:
Adreça:
Nombre de grups:
Edats:

Descripció
cions amb possibilitat d’incloure servei de menjador.




Impremta Natzaret

d’un any, prorrogable a un més.

Responsable de la Fundació:
Responsable del projecte:
Responsable:

Recursos

Adreça:
Nombre de clients: 178

Descripció

-

Materials:

-

1 guillotina, 1 màquina foradora, 1 màquina alçadora i 1
enquadernadora espiral, 1 impressora marca Heidelberg
-

la licitació pel subministrament integral de material imprès a

Tipus de treball (unitats)

Usuaris % Vendes


Humans:



































































Formació 2011
formació:

A nivell general:

A nivell particular:









Club Rotario
Bellver

