[CONVOCATÒRIA AJUTS TALLERS
D’APODERAMENT FAMILIAR]
Convocatòria entitats sòcies FEDAIA. Febrer 2015

Convocatòria ajuts Tallers d’apoderament familiar

La present convocatòria de la FEDAIA s’emmarca dins el seu compromís en la recerca de suport a
les entitats federades. Ja sigui tant per la via del finançament com la del estalvi ,-contribuint a
minvar les despeses de les entitats en determinades qüestions-, o facilitant ajuts a projectes
concrets.
En aquesta línia, el 2014 la FEDAIA va obrir dues convocatòries d’ajuts: una de suport als berenars
que es donen als infants en el marc dels Centres Oberts, i una segona per a la compra de material
esportiu. Aquestes dues actuacions han estat dissenyades doncs, com una ajuda més a les entitats
sòcies, per tal de complementar aquells projectes que, la majoria d’elles, ja estaven duent a
terme.

PROJECTE TALLERS APODERAMENT FAMILIAR
Sota aquest mateix objectiu, aquest 2015 la FEDAIA engega una nova convocatòria d’ajuts
adreçada a les seves entitats sòcies per dur a terme l’elaboració d’uns materials informatius i unes
accions formatives, que recolzin la tasca dels professionals de les entitats en l’acompanyament de
les families que atenen. En concret, en relació a hàbits saludables de nutrició i higiene infantil, així
com de prevenció de la pobresa energètica, per tal de, en darrera instància, contribuir a poder
millorar la realitat quotidiana de les famílies i infants més vulnerables de la nostra societat, en la
lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
Per tal de dur a terme aquest projecte, la FEDAIA obre aquesta convocatòria a totes aquelles
entitats sòcies, en tant que expertes en alguna de les dues temàtiques anteriorment esmentades
(hàbits saludables de nutrició i higiene infantil i prevenció de la pobresa energètica), com a
condició indispensable per tal de presentar-se a aquesta crida.
Del procés de selecció s’escollirà una entitat per cada temàtica. La Secretaria Tècnica de la
FEDAIA assumirà els rols de Direcció i Coordinació de les diferents fases del projecte. Un projecte
col·laboratiu que permetrà ampliar coneixements i expertesa per amplificar resultats i posar
finalment a disposició de totes les entitats i professionals que així ho desitgin, uns materials pràctics
i de lliure disposició, i una formació testejada.
A continuació es detallen els objectius, les fases del projecte i les accions vinculades, així com la
descripció de la implicació i càrrega de feina a assumir per part de les entitats col·laboradores.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
OBJECTIU GENERAL: Desenvolupar uns materials informatius i una formació que permeti a les
entitats reforçar la seva tasca en quant a la intervenció amb famílies en el procés de capacitació
i apoderament familiar, facilitant el procés d’aprenentatge d'habilitats i coneixements per a fer
front a dificultats econòmiques i d’altra mena, amb les que es troben diàriament.
Objectius específics



Fomentar els hàbits saludables a nivell alimentari i higiènic de les famílies.
Combatre la pobresa energètica, fent un ús racional dels recursos energètics que tenim,
amb el coneixement de diferents comercialitzadores, comparant tarifes, aprenent a
millorar l'aïllament tèrmic, diferents fonts energètiques,etc.
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FASES DEL PROJECTE I ACCIONS VINCULADES
FASE 1. ELABORACIÓ MATERIALS
ACCIÓ 1: Elaboració i disseny dels materials (díptic informatiu i guia didàctica).
Es treballarà en l'elaboració dels continguts dels materials que donaran suport documental als
Tallers (guia didàctica i díptic informatiu).
S’elaboraran dues guies didàctiques amb els díptics informatius respectius; un per a cada
temàtica tractada en els tallers que es faran amb les famílies.
Per a l’elaboració d’aquests materials, serà necessària la calendarització de diverses reunions
entre els mesos de febrer i abril, en les que hi participaran les 2 entitats seleccionades, així com
membres de la secretaria tècnica de la federació. Aquest procés finalitzarà amb una validació
pedagògica externa. A més de les reunions presencials, caldrà tenir en compte la càrrega de
feina relacionada amb la redacció i revisió de textos, així com la revisió i validació del disseny i
maquetació dels materials definitius.

FASE 2. WEB I SESSIONS FORMATIVES
ACCIÓ 2: Creació d’un web i disseny de sessions formatives.
Es crearà un nou web en el que s’encabiran tots els materials elaborats en el marc del projecte,
tant els de l’àmbit dels hàbits saludables com els de pobresa energètica, així com tots aquells
recursos (articles, documents, reflexions, etc.) que es considerin oportuns per al foment del
coneixement entre les diferents entitats, famílies i professionals dels tallers. L’estructura de la web, la
seva actualització i manteniment serà coordinada per la Secretaria Tècnica amb la col.laboració
de les entitats que duran a terme el projecte.
ACCIÓ 3: Disseny de sessions formatives.
Es dissenyaran dues sessions formatives, una per cada entitat executora del projecte, que
permetin assolir els coneixements idonis per realitzar sessions formatives obertes a tots els
professionals de les entitats sòcies de la FEDAIA interessades, permetent així donar a conèixer tots
els continguts i materials elaborats amb aquest projecte.
ACCIÓ 4: Realització de dues sessions formatives.
Es duran a terme dues sessions formatives, una per cada entitat executora del projecte obertes a
totes les entitats sòcies, perquè totes aquelles que hi estiguin interessades, puguin rebre tota la
informació del projecte, i formar-se en les dues temàtiques del projecte. Seran dutes a terme a
Barcelona i Girona.
Aquestes sessions formatives serviran per donar a conèixer els continguts treballats en aquests
materials, i poder capacitar a aquells professionals que vulguin dur a terme els tallers amb les
famílies per tal que puguin treballar sobre els hàbits saludables i la pobresa energètica.

FASE 3. PROVES PILOT, SEGUIM ENT I AVALUACIÓ PROJ ECTE
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ACCIÓ 5: Realització de 4 tallers amb famílies
Les dues entitats participants al projecte duran a terme un mínim de 4 tallers (2 tallers cada una),
amb famílies.
Pel que fa als tallers, es pretén que les famílies puguin adquirir uns bons hàbits saludables, i així
poder també disminuir les seves despeses en alimentació; l'elaboració de llistes de la compra que
optimitzin el cost, l’elaboració de menús diaris variats i saludables, etc. Quant als tallers sobre
prevenció de la pobresa energètica, es cercaran quins coneixements tenen les famílies del grup,
per tal que entre elles puguin compartir els recursos que utilitzen a l'hora de reduir la despesa
energètica. Paral·lelament, se les capacitarà en aspectes tals com conèixer les possibles solucions
per a la millora de l’aïllament tèrmic de les llars, cercar possibles tarifes alternatives que convinguin
més en funció de les necessitats, conèixer les diferents possibilitats quant a distribuïdores i
comercialitzadores, etc.
ACCIÓ 6: Seguiment i avaluació. Realització tallers amb famílies entitats formades
Es recavaran les dades necessàries per l’avaluació del projecte, així com dels tallers duts a terme
per d’altres entitats, així com les propostes de millora o ampliació detectades en la seva aplicació,
tant en els materials proposats com als tallers formatius. Per això s’establiran aquells indicadors de
mesura i impacte tant dels materials com de la formació duta a terme.

En definitiva, ens trobem davant d’un projecte concret, d'alta aplicabilitat a curt termini, en el que
la federació vetllarà pel correcte desenvolupament, assumint la Direcció i coordinació del mateix
amb les entitats que el duguin a terme, per tal de determinar els timmings i l'estratègia del
projecte.
ES CALCULA UNA CÀRREGA HORÀRIA DE FEINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES D’APROXIMADAMENT 125 HORES.
NO OBSTANT AQUESTA PODRÀ VEURE’S AMPLIADA SI AIXÍ HO CONSIDERÉS LA DIRECCIÓ DEL PROJECTE . MÉS ENDAVANT
PRESENTEM UNA PREVISIÓ DE CRONOGRAMA DEL PROJECTE. UNA PRIMERA PREVISIÓ DE CÀRREGA DE TREBALL SERIA:
45H. REUNIONS MENSUALS PRESENCIALS (FEBRER-OCTUBRE 2015)
30H. ELABORACIÓ I REVISIÓ CONTINGUTS MATERIALS I TALLERS
10H. TALLERS FORMATIUS
20H. TALLERS PROPIS
20H. SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROJECTE
La FEDAIA signarà un conveni de col.laboració amb ambdues entitats, on aquestes es
comprometen a complir l’establert per la convocatòria, així com destinar un responsable únic del
projecte .

CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ
Objectiu de la convocatòria
La FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, obre una
nova convocatòria d’ajuts per a la realització de Tallers d’Apoderament Familiar.
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Aquesta convocatòria respon a la cerca de dues entitats; una experta en la temàtica d’hàbits
saludables en alimentació i higiene infantil, i altra entitat experta en l’àmbit de la prevenció de la
pobresa energètica, que estiguin interessades en dur a terme el projecte, mitjançant la seva
condició d’experts i executors del mateix, tant per a l’elaboració dels materials didàctics, la
realització de les sessions formatives i la realització de dos tallers (cada una) amb famílies en risc
d’exclusió social. L’ajuda econòmica serà destinada a fer front a les despeses generades per la
dedicació del/s professionals, així com per la compra de materials per dur a terme els tallers
familiars.

Requisits per a participar a la convocatòria
Totes les entitats associades a la FEDAIA que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant
projectes relacionats amb la lluita contra la pobresa energètica o el foment d’hàbits saludables,
podran presentar la seva candidatura.
És imprescindible que l’entitat reuneixi aquesta sèrie de requisits:
-

-

Estar associada a la FEDAIA.
Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre i haver estat inscrites en el
registre corresponent.
No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador, o bé haver-ne
estat objecte i haver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la
sanció.
Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del
projecte.
Que l’entitat es trobi amb una situació de solvència econòmica.
Estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Generalitat i l’Estat, i davant la
Seguretat Social.
Poder acreditar/demostrar experiència en aquests dos àmbits d’actuació.

Aportació de la convocatòria
La dotació econòmica prevista per a aquesta convocatòria a les entitats de la federació, és de
9.800€, per al període de febrer a octubre. Es seleccionaran només dues entitats, de manera que
cada entitat rebrà una quantitat de 4.900€.
Si la convocatòria es declarés deserta, es procedirà a cercar l’expertesa i assessorament a d’altres
institucions externes a la federació.
Les despeses incloses a la convocatòria present seran:
- Personal tècnic (assessorament, redacció i revisió materials + realització sessions formatives
+ realització dels 2 tallers familiars)
- Materials per a la realització dels tallers familiars
Despeses no incloses:
- Gestió del projecte
- Altres despeses: lloguers, subministraments, neteja, assegurances, voluntariat, etc.
L’import de l’ajut que doni la FEDAIA haurà de ser justificat al 100% amb nòmines o factures.
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Criteris de valoració
De totes les entitats que presentin la seva candidatura, es valorarà de la següent manera (màxim
92 punts):


Experiència demostrable en la temàtica tractada: hàbits saludables i/o pobresa energètica
(50 punts)

-

1. Implementació projectes propis,
2. personal especialitzat,
3. àrea temàtica definida internament,
4. assessorament a tercers (entitats, administració pública). Es valorarà l’experiència en
l’àmbit de l’entitat, tant a nivell social com a nivell formatiu:
 4 o més ítems diferents: 30 punts
 entre 2 i 3: 10 punts
 entre 1 i 2: 4 punts

Participar d’algun espai de coneixement i/o grup de treball en aquest àmbit, com a
entitat experta, tant a nivell autonòmic, nacional com internacional:
 3 o més : 20 punts
 entre 2 i 3 : 10 punts
 entre 1 i 2: 4 punts



Implicació a la federació (10 punts)
- Participació a una o més comissions 4 punts
- Participació a l’assemblea general de socis: 2 punts
- Participació al Fòrum FEDAIA: 1.5 punts
- Participació a una trobada tècnica anual: 1.5 punts
- Participació a un o més tribunes FEDAIA: 1 punts



Antiguitat a la FEDAIA (5 punts)
- 1 any: 1 punts
- Entre 2 i 4 anys: 2 punts
- Entre 5 i 7 anys: 3 punts
- Entre 8 i 10 anys: 4 punts
- Més de 10 anys: 5 punts




Incorporar mesures de transparència en la gestió (1 punt)
Disposar d’un certificat de qualitat (1 punt)



Les propostes plantejades hauran d’incloure (25 punts)
- CV del professional qualificat proposat per l’entitat per dur a terme el projecte (15
punts)
1. Experiència específica :10 punts
2. Formació específica: 5 punts
- Aquells documents que avalin l’experiència de la entitat; com, per exemple,
avaluacions externes de projectes, formacions... (10 punts)
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Presentació de projecte/s
Per a participar de la present convocatòria, serà necessària l’entrega de l’imprès de sol·licitud,
que trobareu a la web de la FEDAIA.
La data límit per a presentar la vostra candidatura finalitza el 17 de febrer de 2015. Aquestes, les
heu de fer arribar a la secretaria tècnica de la federació, al correu electrònic:
projectes@fedaia.org
Per a qualsevol consulta, contactar amb Marta Vilella – 93 336 72 65.

Resolució de la convocatòria
Des de la secretaria tècnica de la FEDAIA es farà una primera valoració de les propostes de
participació rebudes, avaluant el compliment dels requisits de totes les entitats en funció dels
criteris establerts per la present convocatòria.
En el cas que hi hagi un empat en la puntuació de més d’una de les propostes, aquests seran
valorats de forma anònima per algun membre de la junta directiva de la federació, sempre que
no s’hagi presentat a la mateixa convocatòria.
La resolució de la convocatòria es farà oficial el dia 24 de febrer de 2015. Es comunicarà a les
entitats sol·licitants per correu electrònic.

Formalització de la col·laboració
La FEDAIA i cada una de les entitats que hagin sigut seleccionades com a receptores de l’ajuda,
signaran un conveni de col·laboració que finalitzarà el 30 d’octubre de 2015.
L’abonament de l’ajuda serà concedit en dos períodes diferents: a finals del mes de juny es farà el
primer pagament (2.450€), i una vegada finalitzat el projecte i havent entregat la memòria
explicativa de l’activitat realitzada així com la justificació de les despeses, es farà efectiu el segon
pagament (2.450€), màxim el dia 30 de novembre de 2015.
Per a la justificació de l’ajuda serà necessari:
-

Complimentar el model de justificació de projecte.
Presentar els tiquets originals o factures, així com nòmines.

Calendarització convocatòria i projecte
ACTIVITATS

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

Convocatòria Entitats
Reunions mensuals
Disseny materials. Disseny tallers
Supervisions externes procés
Execució Web
Tallers formatius-informatius tallers
Proves pilot tallers amb famílies
Entrega Memòria Final Justificativa
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