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III VISITA D’INTERCANVI:
“COMPARTINT BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES OBERTS.
CLAUS D’ÈXIT DEL TREBALL EN XARXA”.
El passat 16 de gener es va celebrar a Granollers, la III Visita intercanvi
“Compartint bones pràctiques en els Centres Oberts: claus d’èxit
del treball en xarxa”. És en el marc del conveni que la FEDAIA té amb
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, que aquest
any 2012 es celebren 4 visites a diferents centres oberts de la província,
per tal d’intercanviar experiències, coneixement, reflexions i dubtes
entorn el treball en xarxa.
La inauguració va ser a càrrec de la Regidora de Benestar Social i
Seguretat Ciutadana, de l’Ajuntament de Granollers, la Maria del Mar
Sánchez; del Mario Cuixart, membre de la Junta Directiva i coordinador
de la comissió de Centres Oberts de la FEDAIA, i de l’Ana M. Olmedo,
cap de l’Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials de l’Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona

Moment de la
jornada en el què
els assistents van
realizar el treball
individual

fedaia@fedaia.org
smartinez@fedaia.org
egonzalez@fedaia.org
secretaria@fedaia.org
projectes@fedaia.org
formacio@fedaia.org

www.fedaia.org

La III visita, que es va estructurar com les dues anteriors, es va iniciar
amb un recorregut pels diferents espais del centre; les dues
educadores van explicar als/les assistents les diferents zones amb les
que compten i els projectes que hi duen a terme a cada una d’elles.
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Seguidament, la Núria Maestro, Tècnica d’Infància de
l’Ajuntament de Granollers ens va presentar la Xarxa
d’Infància de Granollers. La seva explicació va ser entorn als
antecedents, context i història; la missió, objectius i funcionament; i
finalment, els reptes de futur que es plantegen actualment. Per
completar la presentació de la bona pràctica, les dues educadores del
centre, la Carme Raya i la Cristina Verdugo, van explicar el
VISITA ALS RECURSOS DE PREVENCIÓ
treball que es realitza pròpiament com a CO i el treball en
I
xarxa que fan amb els altres 3 CO de Granollers. Amb aquesta
bona pràctica de coordinació i treball en xarxa entre professionals, es
va donar pas al treball d’aprofundiment. Aquesta segona part,
dinamitzada per la Laura Fortes (membre de la comissió
organitzadora de les visites i de la comissió de CO de la FEDAIA), es
va dividir en tres moments diferenciats,: treball individual, seguit
de treball en subgrups i la posada en comú per part de tots/es
les assistents a la visita. Aquest espai, que persegueix la reflexió, el
debat i el consens, consta de tres exercicis que des de l’organització
de les visites es plantegen als/les participants.

Moment en que els
assistents
comparteixen el
treball fet en
subgrups.

Les valoracions dels qüestionaris que se’ns van lliurar al finalitzar la
visita han estat molt positives, i reafirmen l’interès dels i les
participants; la nota mitjana d’aquesta ha estat un 8’1. Concretant els
ítems que s’han valorat, s’observa que pel que fa a aspectes
organitzatius la mitjana és de 8’4; pel que fa als aspectes de
contingut, la mitjana resultant és de 7’9; finalment, apuntar que els
aspectes menys ben valorats han estat la informació prèvia i els
equipaments (7’4 ambdós), i el més ben valorats han estat
l’organització (8,4) i la bona pràctica (8’6).

SUBSTITUCIÓ DE LA
SOTSDIRECTORA
EVA GONZÁLEZ PER
BAIXA MATERNAL

Volia aprofitar
aquestes línies per
informar-vos que a
partir del proper 1
de febrer restaré
fora de la FEDAIA
per baixa maternal,
al llarg dels mesos
que estaré absent
de la federació, el
meu lloc l’ocuparà
la Raquel López.
Per qualsevol tema
o consulta podeu
posar-vos en
contacte amb ella o
amb la resta de
l’equip de la
secretaria.
Ens retrobem a
la tornada!!!
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T'AJUDEM A MILLORAR LA TEVA ESTRUCTURA
INFORMÀTICA.

Tal i com sabeu, des de la
FEDAIA, l’any 2009 va
engegar el projecte de
participació infantil i
juvenil I tu, què opines?
Gràcies a la participació i
col·laboració d’alguns
serveis de la FEDAIA es va
elaborar un 1r document
de conclusions amb les
idees principals que se’n
van extreure i aquella
informació relativa als
serveis que hi van
participar. Creiem que és
important que tingueu
aquest document, per a què
conegueu quins van ser
els resultats que es van
poder obtenir del treball
fet al llarg de l’any 2009.
Al llarg del 2010 i el 2011
amb aquest projecte es va
fomentar que els infants
fessin sentir la seva veu
respecte al problema de la
pobresa i l’exclusió social.
L’ “I tu, què opines sobre
la pobresa?”
I aquest 2012 el projecte
seguirà recorrent les
entitats de la FEDAIA.
Per a més informació
sobre el projecte, podeu
enviar un mail a:

Des de fa tres anys la FEDAIA va establir un conveni de
col·laboració amb un proveïdor informàtic, HSI GRUP, empresa que
porta més de vint anys en el sector treballant amb entitats sense
ànim de lucre, amb la PIME i també amb organismes públics.
Fruit d’aquest conveni, HSI GRUP ofereix a les entitats membre de
FEDAIA:
-

Auditoria informàtica gratuïta
A partir de la qual revisaran el vostre sistema/es informàtic/s i
us aconsellaran, sense cap compromís, sobre com podríeu
millorar l’eficiència de la vostra tasca a partir de la millora
d’alguns aspectes informàtics, com per exemple millorar la
seguretat de les dades, els accessos als fitxers, organització
interna, pàgines web, etc.

-

Rebaixa dels costos de manteniment i actualització
informàtica i de software
En el cas que necessiteu realitzar alguna millora en els vostres
sistemes informàtics o millorar les comunicacions, HSI GRUP
ofereix als nostres associats uns costos més reduïts, així com si
necessiteu adquirir software (Windows, Office, antivirus...) us
ajuden a gestionar les donacions de programari i de maquinari
de Microsoft, Symantec, Cisco. Alguns dels nostres associats ja
es beneficien d’aquest gran avantatge!

-

Descomptes en solucions de seguretat de PANDA
SECURITY
Recentment HSI GRUP ens ha informat que han signat un acord
amb PANDA SECURITY, l'empresa líder a nivell mundial en
solucions de seguretat, en el qual els associats a FEDAIA poden
beneficiar-se d'un bon descompte en alguna de les seves
solucions de seguretat.
Si esteu interessats en ampliar la informació, poseu-vos en
contacte amb Fernando Riera, d’HSI GRUP, al 93 243 1999 o al
correu electrònic friera@hsi.es

projectes@fedaia.org o
podeu trobar més
informació al web
www.fedaia.org
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FINESTRA OBERTA

JORNADES FASI
L’entitat Fundació Acció Social i Infància (FASI), entitat associada
a la FEDAIA, organitza les jornades “Perspectives d’innovació en
l’àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable”, que es duran a
terme els propers 9 i 10 de febrer al CosmoCaixa de Barcelona.
Per què es fan les jornades?
El desplegament del Projecte Cases d’Infants ha suposat un canvi en el
concepte d’atenció residencial a la infància més vulnerable. S’ha produït
una evolució vers un model que centra la seva intervenció en les famílies
des d’aspectes com la prevenció i l’assessorament. Aquest treball s’està
donant dins un marc acollidor i respectuós amb les persones, el territori i
l’entorn social.
Alhora ho fa des d’una gestió professional, responsable i eficient.
Aquest procés es vol compartir amb tots aquells agents implicats, que ens
han d’ajudar a seguir avançant en el difícil repte de donar noves i millors
respostes a les necessitats emergents en què es troben immerses les
famílies i els infants a Catalunya.
Objectius principals de les Jornades
- Conèixer altres experiències semblants i aprendre’n.
- Acostar-nos als professionals i a les Entitats del Tercer Sector.
- Exposar els primers resultats de les cases d’infants.
- Compartir la nostra experiència i coneixement amb altres agents del
sector.
A qui van dirigides
- Responsables polítics del disseny i l’aplicació de polítiques públiques
d’atenció a la infància.
- Directius, tècnics i càrrecs intermedis de l’Administració local i de la
Generalitat responsables de programes d’infància.
- Professionals de l’àmbit que treballen en serveis oferts des d’entitats del
Tercer Sector i centres propis de la Generalitat.
- Estudiants universitaris.
Us informem que en el marc d’aquestes jornades, l’Adela Camí, membre de
la Junta Directiva de la FEDAIA, moderarà la Taula Rodona Atenció a
infants en risc en col·laboració amb les seves famílies: intercanvi
d’experiències, que es durà a terme el dia 9 de febrer de 16.30 a
18.30 hores.
Per a més informació:
www.fasi.cat

La Fundació Acció Social
Infància (FASI) és un nou
operador del sector dels
serveis a les persones que
neix amb vocació d’impulsar
un nou model d’atenció a la
infància en risc de
Catalunya.
Missió:
Desenvolupar projectes
d’innovació vers l’atenció de
la infància en risc social i les
seves famílies a Catalunya.
Visió:
Una organització ben
estructurada, amb criteris
òptims de gestió eficient i
solvència.
Referent en l’àmbit de la
innovació aplicada a
recursos per a infància i
famílies en risc.
Compromesa amb les
persones i l’entorn.
Oberta a la participació i
receptiva a la incorporació
de més agents dels tres
sectors (públic, privat i
associatiu).
Creu en l’avaluació constant
i en la generació de
coneixement, potenciant-ne
la difusió.
Valors:
Transparència: Aplicada a
tot allò que té a veure amb
la mateixa organització i
amb el que fa.
Participació: Tant dels
usuaris com dels
professionals en tot el
procés de gestió dels
serveis i en la mateixa
dinàmica de l'organització i
buscant una participació
activa dels patrons i agents
externs amb qui ens
relacionem.
Sostenibilitat: Tant en la
seva vessant econòmica
com mediambiental.
Rigor: Aplicant tècniques
de gestió i control basades
en mètodes d’avaluació de
la qualitat.
La nostra intervenció es fixa
en models tècnics i
professionals
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FORMACIÓ I
ACTIVITATS
Seminari: Adolescents difícils: estratègies de
prevenció i habilitats per abordar la seva problemàtica
30-31/01-01/02/2012
Organitza: Escola de Prevenció i Seguretat i Integral.
Lloc: Campus Universitat Autònoma de Barcelona
Per a més informació e inscripcions:
Gemma.llonch@uab.cat

Curs: Joves i violència, el fenomen de les bandes a casa
nostra.
15-02/15-04-2012
Organitza: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Modalitat: e-learning
Per a més informació e inscripcions:
www.peretarres.org

SUBVENCIONS I
PREMIS
SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIO
D’ACTIVITATS I SERVEIS DE DISTRICTE
I DE CIUTAT
L’objecte de les presents bases particulars es
la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos
municipals, a aquelles persones jurídiques i
persones físiques que duguin a terme
activitats al terme municipal de Barcelona, o
fora d’aquest en el cas que es consideri
d’interès per a la projecció exterior de la
ciutat, i que complementin i/o supleixin la
competència municipal.
Per a més informació:

Curs: Gestió de l’estrés.
01-28/02/2012
Organitza: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Modalitat: e-learning
Per a més informació e inscripcions:
www.peretarres.org

Curs: Eines i recursos per a la captació de fons.
31/01-2/07/10/14/16-02-2012
Organitza: Torre Jussana
Lloc: Seu Torre Jussana
Per a més informació e inscripcions:
www.bcn.cat/tjussana

Curs d’introducció al coaching
3-10/03/12
Organitza: Fundació Sergi
Loc: Girona
Per a més informació:
www.fundaciosergi.org

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?
fnew?bop2012&01/022011031923.pdf&
1
BASES CONCURS “PREMIO REFORMA
SOLIDARIA” LEROY MERLIN ESPAÑA
L’entitat
mercantil
LEROY
MERLIN
ESPAÑA, S.L.U. (“Leroy Merlin”) convoca
un Premi adreçat a totes les ONG’s
espanyoles i que el projecte d’acció de les
mateixes es desenvolupi a Catalunya en les
condicions que s’especifiquen a les bases.
Per a més informació:
http://spain.leroymerlin.com/sites/defa
ult/files/lme/Bases%20concurso%20O
NG%27s.pdf
Termini de presentació de projectes:
30 d’abril del 2012

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei 0rgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem de que la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència disposa
de les seves dades i que aquestes formen part d’un fitxer del qual n’és responsable, amb la finalitat de gestionar les
comunicacions que es generen d’acord amb el seu objecte social. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al seu tractament en els termes i condicions establerts a la pròpia LOPD i a la normativa que la
desenvolupa posant-se en contacte amb les nostres oficines al C/ Caballero, 79 1er B de Barcelona o al telèfon
933367265.
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