ALTERNATIVE FUTURE BUTLLETÍ INFORMATIU - 1

BENVINGUT/DA A ALTERNATIVES DE
FUTUR!

Benvingut/da al primer butlletí informatiu de les
organitzacions sòcies del projecte Alternatives
de Futur (AlF).

El projecte, finançat per la Comissió Europea
en el marc del programa pels Drets, la Igualtat i
la Ciutadania, es desenvoluparà al llarg de dos
anys, finalitzant el desembre del 2017. Aquest
projecte té per objectiu desenvolupar recursos
que permetin al personal que treballa amb
joves que viuen en centres residencials millorar
la seva intervenció professional. Concretament,
el projecte vol que els i les professionals
millorin el seu coneixement sobre l’impacte que
la violència té sobre els nois i les noies que
viuen als centres residencial, per tal de poder
millorar l’atenció i els suport que els hi
ofereixen. A més, Alternatives de Futur té per
objectiu reduir el risc de que els i les joves
tornin a experimentar situacions de violència.

L’equip del projecte està format per 6
organitzacions: SURT. Fundació de dones, amb
seu a Barcelona, és l’entitat coordinadora.
SURT, entre moltes altres activitats, té un servei
d’atenció a dones en situació de violència i
compta amb una trajectòria molt llarga de
treball en l’abordatge de la violència. Les altres
entitats del projecte són: Animus, que ofereix
servis per a infants vulnerables a Sofia,
Dissens, una entitat que treballa en matèria
d’educació i recerca sobre gènere a Berlín,
AMGO, un centre d’assessorament per homes
a Graz, Istittuo degli Innocenti, una organització
benèfica per a la infància a Florència, i
Children in Scotland, una xarxa nacional pels
drets i el benestar de la infància a Escòcia,
amb seu a Edimburg.
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La primera activitat de l’AlF ha consistit en
parlar directament amb joves que viuen en
centres residencials. A través de diversos grups
de discussió s’ha volgut poder obtenir
informació sobre les seves idees, opinions i
experiències. S’ha posat especial èmfasi en
conèixer les seves visions i percepcions sobre
la violència. A més, també s’han portat a terme
grups amb professionals del centre per tal de
conèixer quin és la seva tasca diària i quines
són les seves necessitats i reptes diaris.
Tota la informació recollida durant aquesta
primera fase de detecció de necessitats serà
utilitzada per desenvolupar una programa de
formació pel personal dels centres que tindrà
lloc a finals de l’any 2016.
LA WEB DE L’AlF

El projecte té una pàgina web pròpia que ja
està en marxa. Pots visitar-la a
alternativefuture.eu.

A la web hi trobareu informació detallada sobre
el projecte, així com l’activitat actualitzada de
les organitzacions sòcies i algunes notícies
rellevants.

RESUM DE LES NOTÍCIES DE LES
ORGANITZACIONS SÒCIES

AMGI

A Àustria, igual que a la resta de països, el
projecte s’ha iniciat durant els darrers mesos.
El Departament d’Afers Socials, Treball i
Integració de la província de Styria cofinança el
projecte i l’organització Wiki Kinderbetreuung
és una organització associada que dona suport
al projecte.

L’organització sòcia a Àustria, el Departament
de Recerca de l’Associació per a les qüestions
de gènere i homes Styria (AMGI), va
desenvolupar, juntament amb Dissens, les
primeres eines metodològiques i d’anàlisi per la
fase de detecció de necessitats.

A més, també ja ha portat a terme els grups de
discussió amb professionals 4 centres
residencials i primers grups amb infants i
adolescents.

La província de Styria gestiona dues
instal·lacions:

- Un centre que acull a nois i noies joves de 11
a 18 anys que han patit o pateixen
negligències, trastorns alimentaris i/o violència.
Ofereixen diversos opcions residencials,
escoles internes i externes, assessorament
laboral i pràctiques en empreses.
- El segon és un tipus de centre similar
especialitzat en nois joves de 15 a 18 anys.
Ofereixen formació professional regular i
integrada i pràctiques en empreses en nou
àmbits diferents.

Diferents organitzacions sense ànim de lucre
gestionen dos altres centres:
- Un ofereix el que anomenen “cases de
família” amb infants de 3 a 15 anys i ofereix
estades a mitjà i llarg termini (des d’un a deu
anys).

- L’altra, és un centre que funciona com una llar
d’acollida nocturna per a estades curtes per a
joves i adults joves sense sostre. Els i les joves
poden passar la nit allà sumant un màxim 10
nits al mes.
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Al llarg de les properes setmanes es distribuirà
el qüestionari per a professionals. Tot el
material i dades recollides seran analitzades.
Dissens

Dissens està coordinant, juntament amb AMGI,
l’anàlisi de la detecció de necessitats i el
desenvolupament de les eines metodològiques
per la recol·lecció de dades i el posterior anàlisi.

En la fase d’anàlisi de necessitats, Dissens està
treballant amb dos centres. La primera
instal·lació és un centre a temps complert per
joves que consumeixen drogues o altres
substàncies i que, a més, solen tenir altres
problemàtiques com trastorns de personalitat,
ansietat i dificultats per les relacions socials. En
les primeres trobades amb el professionals del
centres aquests/es van expressar certa
preocupació sobre el possible impacte que
podria causar als i les joves parlar sobre temes
de violència. Arran d’aquesta preocupació es va
organitzar una reunió prèvia per tal que els i les
joves tinguessin la oportunitat de fer preguntes
abans de realitzar el taller. Finalment, la majoria
de joves va decidir participar. El personal
d’aquest centre utilitza conceptes de la
Pedagogia del Trauma (veure a sota*) en el
treball amb població jove. Aquesta pedagogia
els dota de les capacitats per anticipar-se i fer
front a les ferides que es puguin obrir en fer-los
pensar en la violència.

La segona instal·lació és un centre semiresidencial d’atenció a joves queer, transgènere
i/o intersexuals que viuen en pisos compartits.
En aquest cas, van ser els i les mateixes joves
qui van mostrar preocupació sobre l’impacte
que podria causar en el seu benestar parlar
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sobre experiències de la violència. De nou, es
va proposar una reunió prèvia per poder
solucionar dubtes i preocupacions. El personal
del centre va decidir contribuir preparant un
sopar per després del taller durant el qual es va
crear un ambient molt distès i agradable.

La metodologia de treball amb els grups de
discussió tan amb professionals com amb joves
va funcionar bé. Els i les joves del primer centre
va mostrar molt interès en parlar sobre violència
amb l’equip del projecte i el format del taller (a
través de dinàmiques) va ajudar a que tothom
tingués una sensació de seguretat per parlar
lliurement.
(*A Alemanya el concepte de Pedagogia del
Trauma s’utilitza des de la dècada dels 1980.
Actualment està reconeguda com una
aproximació terapèutica específica amb
formació reconeguda. Els seus principis i
pràctiques metodològiques ofereixen un
coneixement contextual molt útil per al
desenvolupament de programa de formació).
SURT

El punt de partida del projecte: reunió inaugural
a Barcelona i treball amb els CRAEs de
Catalunya.

El 12 i 13 de gener de 2016 SURT i les cinc
organitzacions sòcies es van trobar a Barcelona
per a la reunió inaugural del projecte
Alternatives de Futur.
Els objectius de la reunió eren que les
organitzacions sòcies es coneguessin, establir
unes pautes de treball comunes per al llarg dels
dos anys de projecte i debatre sobre la primera

activitat del projecte, per exemple, la detecció
de necessitats per determinar i analitzar les
mancances actuals en el treball dels
professionals dels CRAEs. La reunió va ser
molt útil i la valoració general dels i les
participants va ser realment positiva.

Per altra banda, SURT està satisfeta de poder
compartir que hi ha tres CRAEs participant al
projecte.

Durant les darreres setmanes, l’equip del
projecte ja ha visitat i realitzat dos grups de
discussió amb professionals i tres grups amb
joves. A més, SURT ha enviat ja els
qüestionaris als i les professionals que treballen
a CRAEs d’arreu del país.

L’equip de SURT està entusiasmat perquè el
treball de camp es desenvolupa amb facilitat i
tant els i les professionals com els i les joves
mostren molt d’interès per al projecte.

Animus

Juntament amb les altres entitats del projecte, i
sota la coordinació d’AMGI i Dissens, Animus
Association Foundation (AAF) va contribuir en
el desenvolupament de la metodologia de la
fase de detecció de necessitats.

Actualment, l’equip del projecte de AAF està
traduint i adaptant el qüestionari per a
professionals, les directrius i els guions per als
grups de discussió amb joves i professionals,
respectivament. Bulgària està vivint un procés
de desinstitucionalització i es troba avui en dia
en l’última fase d’una transició a l’atenció a
infants en comunitats basades estructures
familiars.
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AAF espera desenvolupar les accions per a la
detecció de necessitats especialment durant
aquest període de desinstitucionalització. AAF
té per objectiu realitzar la detecció de
necessitats en tres institucions. AFF pretén
realitzar aquesta actuació en tres contextos
diferents per tal de poder obtenir informació
diverses. Els centres amb els quals treballen
són: una llar per a infants sense atenció
parental que estan actualment transformant-se
en un centre d’acollida de tipus familiar; una
residència dormitori gestionada per la fundació
Concordia, amb qui cooperem habitualment; i
un centre d’emergència per infants que han
estat víctimes de violència.
Istituto degli Innocenti

Istituto degli Innocenti va participar en un
trobada organitzada per l’Ajuntament de
Florència (organisme associat al projecte) en la
qual van participar també centres residencials
que treballen a l’àrea de Florència. Durant la
reunió, l’equip del projecte va explicar-ne els
objectius i va convidar als centre a participar.
Algunes de les persones assistents a la reunió
van expressar inquietud en relació a
l’enfocament del projecte ja que alguns dels
centre treballaven amb infants que no són
víctimes de violència. A més, també van
mostrar certa preocupació en relació a la
sobrecàrrega de treball que podria suposar la
seva participació al projecte. D’altra banda,
l’equip del projecte també va rebre respostes
positives per part de dues organitzacions que
gestionen diversos centres amb les quals
s’establiran convenis de col·laboració per
portar-hi a terme les activitats de la fase de
detecció de necessitats.
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Children in Scotland

CiS coordinen el paquet d’activitats
relacionades amb al comunicació i la difusió del
projecte. Per això, són l’entitat encarregada de
la redacció de material divulgatius del projecte i
de l’edició del butlletí informatiu. A més, més
endavant participaran també en l’organització
de seminaris i actes públics del projecte.
Pel que fa a la recollida de dades, CiS ha rebut
permís de l’Ajuntament d’Edimburg per tal de
realitzar el treball de detecció de necessitats al
centres. Edimburg és el segon municipi més
gran d’Escòcia amb un rang divers d’oferta de
centres residencials, fet que pots suposar un
element molt positiu per la recollida de dades.
Resum

Els resultats de la fase de detecció de
necessitats seran analitzats a la propera
trobada de les organitzacions sòcies al juny a
Graz, Àustria. L’anàlisi permetrà començar a
dissenyar els programes de formació per
professionals, els quals està previst que es
realitzin a partir del mes de juliol.

Cofinançat per la UnióEuropea

Aquesta publicacióha estat elaborada amb
el finançament del programa REC 20142020.
Els continguts d’aquesta publicaciósón
NHS Health Scotland,
2011del
exclusivament ©
responsabilitat
de l’equip
projecte Alternatives de Futur i, en cap cas,
reflecteixen l’opinióde la ComissióEuropea.
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