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Resum 

El projecte presentat en aquest document s'emmarca dins la matèria d'Intervenció Socioeducativa

amb la família, entrant en la modalitat de projecte innovador o d'emprenedoria. Més concretament,

aquest  és  un  projecte  tècnic  que  descriu  un  model  de  centre  d'acollida  per  a  famílies  on  es

treballaran,  fonamentalment,  tres  eixos  d'intervenció:  el  primer  centrat  en  la  intervenció

socioeductiva amb la família, un altre amb la intervenció en la inserció i integració sociolaboral i,

finalment, l'atenció psicològica personal i familiar.  Es tracte del disseny d'un espai per a famílies

biparentals i monoparentals amb risc d'exclusió social que, per certes circumstàncies, no es troben

en disposició d'una llar digna. 

El projecte és de caràcter simulat, partint de la creació d'una organització sense afany de lucre

fictícia des de la qual es dissenya dit  projecte amb la intencionalitat  de presentar-ho a concurs

mitjançant el perfil del contractant de l'Ajuntament d'Inca. 

Abstract

The project presented in this document falls within the field of socioeducational intervention

with the family, in the form of an innovative or entrepreneurship project. More specifically, this is a

technical project that describes a model for a family shelter where we work mainly three areas of

intervention: the first, focused on socioeducative intervention with the family, another centered on

the  intervention  towards  the  insertion  and  social  integration  and,  lastly,  personal  and  familiar

psychological counseling. It is a design of a space for two-parent and single-parent families who are

at risk of social exclusion and not in the disposition of a viable home.

This project is a simulation that starts with the creation of a fictitious non-profit organization

from which this project is designed with the intention of presenting it for the contractor profile of

the town hall of Inca.

Paraules clau del treball: 
Família, Acollida, Sense llar, Reinserció Social.
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Presentació de l'entitat. Qui som? 

La Fundació Oronella som una organització sense afany de lucre present a diverses àrees de les

Illes Balears des de fa 5 anys.  D'aquesta manera, des de l'Octubre del 2010 hem anat treballant per

seguir  creixent com entitat  i  difondre la nostra obra social  arreu de les Illes Balears.  Avui dia,

comptam amb un centre d'inserció sociolaboral per a persones amb risc d'exclusió a Mallorca i un

centre  de  dia  per  a  famílies  monoparentals  amb  risc  d'exclusió  a  Menorca  oferint  serveis

d'orientació social, jurídica, laboral i psicològica. 

A més dels dos anteriors centres propis citats, col·laborem amb la gestió d'altres recursos, com

ara  bé  l'espai  cultural  Dragonell  i  l'associació  Meldana,  realitzant  esdeveniments  conjunts  de

sensibilització a la població així com, l'execució de  tallers i activitats puntuals relacionades amb la

reinserció a l'àmbit laboral.

L'Origen de la  Fundació Oronella es caracteritza per  respondre a unes necessitats  concretes,

donades davant la situació de crisis econòmica del país i, més concretament, de les Illes Balears. Es

tracta d'una organització que vetla pel benestar de col·lectius vulnerables com ara bé,  persones

immigrants, persones amb risc de pobresa, joventut amb dificultat social, famílies monoparentals

amb risc d'exclusió social, persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, etc. Molts d'aquests

col·lectius s'han vist influenciats pels afectes de la manca d'estabilitat econòmica així com les noves

exigències del mercat laboral, des de la Fundació Oronella tractem de crear processos d'integració

social  individualitzats i adaptats a les necessitats dels nostres usuaris con tal de contribuir a millorar

la situació en la que es veuen immersos.

Des de la Fundació Oronella treballem seguint uns valors comuns con tal de garantir  una atenció

de qualitat. Els valors de la Fundació són:

• Hospitalitat  reflectida amb l'atenció dels nostres treballadors cap als  usuaris, acollint-los

amb amabilitat i oferint els nostres serveis quan més ho necessiten. 

• Compromís  amb els  usuaris, relacionat  amb l'establiment  de  mesures  per  a  complir  els

nostres objectius.

• I,  finalment,  l'Adaptabilitat cap  a  les  necessitats  concretes  de  cada  un  dels  nostres

destinataris així com cap a les exigències de la nostra societat canviant. 
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Justificació i Marc de referència

Per entendre la naturalesa del nostre projecte és necessari remuntar-nos a les característiques dels

destinataris del mateix: La família amb risc d'exclusió social, la família sense llar. 

Analitzant els aspectes sociològics i antropològics del terme “família”, ens adonam de que és un

concepte, per una part, difícil de definir degut a la heterogeneïtat existent en quan a components

(relacions  i  assignació  de  rols),  funcions,  característiques  i  modalitats  i,  per  altra  part,  és  un

concepte amb alt  grau de complexitat  que requereix ser analitzat  des de diferents perspectives:

històrica, social, jurídica, econòmica... 

La  definició  de  família  varia  entre  cultures  i  inclús  dins  aquestes  existeixen  components

diferencials,  però  també  podem  trobar  elements  de  consens:“La  majoria  de  les  cultures

coincideixen en identificar a la família com l'organisme més important del desenvolupament de la

societat i per ser una institució summament complexa, requereix d'un procés de retroalimentació

que els hi recordi constantment la seva essència i constitució”. ( Melendo, 2008 citat a Torres  &

Rangel, 2009). Amb aquesta afirmació volem remarcar que a pesar de les dificultats per establir una

definició  precisa  de  família,  podem  recórrer  a  adjuntar  aquells  elements  que  presenta  i  que

distingeixen la institució familiar d'altres nuclis.

Seguint aquesta línia i parlant de la família com a promotora del desenvolupament, podem dir

que es tracte d'un escenari de transmissions de valors, de construcció de la personalitat dels fills i

filles, on es produeix la integració de generacions a la societat així com el procurar la satisfacció de

les necessitats dels seus components. La família està formada per un conjunt de persones que es

troben organitzades  en torn  a  uns  límits,  rituals  i  mites,  comparteixen el  mateix  entorn  social,

econòmic i cultural, estan vinculades afectivament i, en la majoria de casos, també tenen un vincle

consanguini.  Resulta un procés complex però a la vegada necessari per a la supervivència de la

societat, tal i com ens indica José Lluís Parada (2010): 

La família segueix sent el nucli fonamental educacional de la societat, en la mesura

que  ella  reprodueix  biològicament  a  l'especie  humana,  i  en  el  seu  espai  es

desenvolupa la identificació amb el grup social. La família és, singularment, una

institució humana, simultàniament natural i cultural. En quan institució, determina

a  les  societats  i  a  les  persones,  perquè  presenta  unes  activitats  universals

(procreació i criança dels fills) i unes accions canviants (econòmiques, culturals,
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polítiques,  religioses,  educatives,  sanitàries,  de  protecció  de  nins,  gent  gran,

malalts).

Així, direm que en la família es produeixen processos de socialització, educació així com també

d'oci i recreació. També és un aspecte a contemplar que en el sistema familiar es donen relacions de

suport  i  comprensió,  les  quals  enforteixen  al  grup  i  faciliten  la  instauració  d'un  sentiment  de

pertinença  per  part  dels  integrants.  La  família  és  una  realitat  dinàmica,  un  sistema en  el  qual

succeeixen de forma constant canvis i transformacions que afecten als seus components, tenim molt

d'exemples en els quals es dilueixen, es separen i es reestructuren.

També cau tenir  en compte que els  membres d'una família,  a  la vegada,  poden formar part

d'altres nuclis familiars. Amb això, podem dir que és una institució que es veu afectada pels canvis

socials i, d'aquesta manera, quan aquests es donen, ella també sofreix modificacions. L' Alcaldía de

Medellin, citada per Tatiana García (2012) ens defineix família com: “Un subsistema social obert

que forma part d'un suprasistema denominat societat, a l'interior del qual s'estableixen i configuren

relacions dialèctiques entre la família i altres subsistemes socials, el qual origina en aquesta canvis

i transformació d'ordre configuratiu, estructural, dinàmic i funcional”. A més, contemplar que, al

llarg d'anys, han sorgit, com a resultat de diferents canvis a la societat, diferents modalitats familiars

com seria el cas de la família monoparental, la família homosexual, la família amb processos de

reproducció assistida o adopció, pares i mares separats i inclús famílies reestructurades. 

Tal  i  com hem mencionat  anteriorment,  els  membres  d'una família  comparteixen un mateix

entorn i d'allà deriva una assignació de, no tan sols, unes activitats concretes sinó un conjunt de rols

per cada un dels integrants del sistema familiar que els caracteritza dins el mateix, segons Cánovas,

Sahuquillo,  Císcar  i  Martínez  (2014):“La  família  realitza  de  manera  sistemàtica  i  de  forma

continuada una serie de tasques, activitats i operacions, que responen a aquelles funcions que per

se tenen encomanades com a institució garant de la supervivència i recerca del benestar dels seus

membres”.  Però què ocorreria si aquest entorn es trunqués? Si les dinàmiques familiars i els rols

que s'han instaurat dins la família canviessin de manera radical? Si l'esfera de benestar i protecció

de la família es ves compromesa davant dificultats que no són pas fàcils de solucionar? 

Segurament podem trobar un seguit de problemàtiques relacionades amb l'àmbit familiar bastant

ampli, problemàtiques que posen a la família dins un procés de vulnerabilitat i dificultat social però

nosaltres ens centrarem en una d'elles com a element de risc d'exclusió social: la absència de llar.
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Per a  moltes  persones,  viure  sense  un  espai  on conviure  amb els  seus,  sense  un refugi  on

resguardar-se dels dies freds de l’hivern i dels dies calorosos de l’estiu, amb la manca d’un lloc on

poder créixer en el dia dia, és un fet irreal o inexistent. Però encara que aquest fenomen sigui una

realitat invisible està present a la nostra societat.

Arrel de la crisis socioeconòmica que ens acompanya ja des del 2008, s’han accentuat múltiples

problemàtiques relacionades amb la manca de recursos econòmics, laborals i comunitaris. Com a

conseqüència d’aquestes mancances, ha augmentat el nombre de persones i famílies sense llar.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE, 2013), al voltant de 23.000 persones es troben

sense  llar  a  Espanya  i  moltes  altres,  es  troben  vivint  amb  condicions  inadequades  per  un  sa

desenvolupament de la persona.

La població sense llar atesa en els centres assistencials d’allotjament i restauració durant l’any

2012 va ser de 22938 persones, de les quals un 80’3% són homes. A destacar que el 45% d’elles es

va quedar sense llar perquè va perdre la seva feina i el 20,9% per separació de la seva parella. Un

altre fet a tenir en compte és que el 50% de persones sense llar, tenen fills.

Altres  aspectes  que  podem estudiar  sobre  les  persones  sense  llar  són  la  seva  nacionalitat,

destacar que el 54,2% són espanyols i el 45,8 % estrangers. D’aquests grup d’estrangers, els grup

majoritari  és  el  dels  africans,  seguit  pels  europeus  i  americans  (56,6%,  22,3%  i  15,2%

respectivament).

Tinguen en compte el seu allotjament, el 89% de les persones sense llar dormen cada nit al

mateix  lloc.  Un  43,9%  en  allotjaments  col·lectius  els  quals  són  albergs  o  residència,  centres

d’acollida per dones víctimes de violència de gènere o centres d’ajuda als refugiats.

En el relatiu a la formació, el 60,3 % de la població ha aconseguit un nivell educatiu d’Educació

Secundària  Obligatòria,  el  22,2% d’estudis  primaris  o  inferiors  i  l’11,8% declara  tenir  estudis

superiors. El 5,7% de les persones es declaren sense estudis. 

Un àmbit molt relacionat amb la formació seria el laboral, el més destacable de la població sense

llar  en aquest,  és el  baix nivell  d'activitat.  Així,  un 77,8% manifesta no tenir  feina sense estar

jubilada ni incapacitada per treballar. Per edats, el 73,7% de les persones de 18 a 29 anys i el 76,6%

de 45 a 64 anys no tenen feina, front al 85,6% del grup d’edat de 30 a 34 anys. Encara que , més de
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la meitat d’aquestes persones (52,1%) declaren estar cercant feina. I, per altra banda, el 3,6% del

total de les persones sense llar tenen feina.

Les principals fonts d’ingressos de la població sense llar són les prestacions públiques, les quals

són percebudes pel 32% de les persones sense llar; altres formes d'aconseguir doblers són: el diners

que els dóna la gent del carrer (9,5%); els amics o coneguts (8,3%) i les ONG (7,5%). 

 Centrant-nos amb el cas de les Illes Balears i, especialment a Mallorca, segons la memòria de

l’Institut Mallorquí d’Afers Social del 2014, en aquell mateix any es varen atendre un total de 2.385

persones sense llar, les quals acudiren als diferents centres que disposa el Departament de Benestar i

Drets Socials del Consell de Mallorca. Aquestes són les xifres de les quals disposem:

Centre d'Acollida Nombre d'atesos

Ca l’Ardiaca  716

Sa Placeta  184

Casa de família  278

UMES  1113

Ca’n Gazà  22

Fundació Trobada (Manacor)  72

TOTAL  2385
*Font: Memòria 2014 de l'IMAS.

 

Veient aquestes estadístiques, és d'especial  importància tenir  en compte que quan parlem de

persones sense llar, no hem de caure amb l’error de considerar tan sols a aquelles persones que es

troben vivint al carrer; les persones que es troben en centres d’acollida i albergs també són persones

sense sostre que, per un motiu o un altre, no poden gaudir d’una llar digna i, per tant del seu propi

espai.

Altres situacions a tenir en compte a l’hora de parlar de persones sense llar serien les persones

que es veuen obligades, com a conseqüència d’una situació econòmica crítica, a viure a un pis

compartit i/o en unes situacions inadequades. A més, també es pot incloure a aquelles que es troben

en habitatges  considerats  “no legals”,  que no compleixen les  normatives  de seguretat  o  sanitat

necessàries.

Considerem important destacar, que no només els adults sense sostre viuen les conseqüències de

dita situació. En molts de casos es tracta de persones amb menors a càrrec, caps de famílies de

nuclis familiars sencers que es veuen immersos en un procés de risc d’exclusió social. Tots tenim
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dret a tenir una llar digna i des de la Fundació Oronella volem fomentar que això sigui possible.

D'aquesta manera, si analitzem els centres d'acollida per a famílies a Mallorca, ens adonem de

que, tan sols, existeixen dos recursos que atenen a dit col·lectiu: El Servei d'Acollida Municipal de

Palma (SAM famílies) i L'Espai d'Acollida Familiar Es Convent de la Fundació Sant Joan de Déu

Serveis  Socials  Mallorca.  En  realitat,  podem  dir  que  ambdós  serveis  porten  intervencions

coordinades, ja que a pesar de que Es Convent pertany a una organització sense afany de lucre

privada,  com és,  l'Ordre Hospitalària  de Sant Joan de Déu,  aquest  centre  es troba finançat  per

l'Ajuntament  de  Palma  de  Mallorca  i,  per  tant,  compleix  un  servei  complementari  a  l'acollida

municipal. A més, tant l'Ajuntament, com el SAM famílies porten accions de gestió i administració

del centre, ambdós centres comparteixen gairebé tota la seva normativa, exceptuant alguns punts

relacionats  amb  el  funcionament  intern  de  la  institució  i,  els  usuaris  presenten  les  mateixes

característiques (Iglesias et al, 2014). 

Així, tal i com menciona Insern, citat al portal de l'ajuntament de Palma (2015), ens trobem en

que hi ha una disponibilitat de 222 places individuals al Servei Municipal d'Acollida de Palma i 54

places  individuals extra  a l'Espai d'Acollida Es Convent,  totes elles  destinades als  membres de

famílies, monoparentals o biparentals, sense sostre i amb menors a càrrec empadronades a Palma.

Davant la demanda de persones sense llar a Mallorca i la manca de recursos que atenen les

necessitats de les famílies sense llar dins l'àmbit litoral (pobles i municipis de Mallorca, exceptuant

Palma), la Fundació Oronella proposa un projecte de Centre d'Acollida per a famílies, la situació del

qual seria el municipi d'Inca i actuaria com a suport d'acollida municipal dins l'àmbit litoral.  

Descripció general

La finalitat  del centre d'acollida per a famílies és que la seva  estància sigui un pont com a

mesura de recuperació i reinserció sociolaboral així,  pretenem donar suport  i acompanyar a les

famílies residents durant aquest procés de retorn a una vida normalitzada i que la durada d’aquest

sigui únicament la necessària per garantir una sortida digna del recurs. Volem evitar la cronicitat de

la institucionalització, ja que això pot afectar a la dignitat de la persona, posant-la amb una situació

de  més  vulnerabilitat  social.  Per  tant,  la  nostra  meta  és  ajudar  als  usuaris  a  ser  autònoms  i

responsables de la seva pròpia vida i dotar-los d’estratègies per aconseguir-ho en un entorn el més

normalitzat possible.
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Destinataris

Seran  destinataris  del  Centre  d'Acollida  de  la  Fundació  Oronella  aquelles  famílies

monoparentals o biparentals amb menors a càrrec, que es troben en una situació de  risc d'exclusió,

per la manca de recursos econòmics, laborals i/o suport social i familiar i que, al mateix temps, no

disposen d'una llar digna per residir. 

A  més,  podran  ser  destinataris  també  aquelles  famílies  que  es  troben  en  una  situació

d'emergència social per pèrdua de la llar per altres motius com per exemple el desenvolupament

d'incendis, enderrocaments o altres similars.

Les places concertades per l'entitat financera, en el seu cas, l'Ajuntament d'Inca, són 50 places

individuals d'entrada ordinària i 10 per emergències socials.

Objectius 

La finalitat principal del centre d'acollida per a famílies és oferir als seus destinataris un lloc de

residència, on es cobreixen les seves necessitats bàsiques i a més passen per un procés de reinserció

social con tal de realitzar una sortida del servei amb garanties. D'aquesta manera desenvolupam els

següents objectius generals i específics:

• Oferir allotjament temporal.

◦ Cobrir les necessitats bàsiques dels usuaris (alimentació, higiene, descans...).

◦ Proporcionar un espai que possibiliti la convivència familiar. 

• Realitzar processos de reinserció social i laboral.

◦ Crear xarxes de suport social mitjançant la derivació a recursos comunitaris.

◦ Donar suport a les famílies en l'atenció dels seus fills i filles i en aspectes de la vida

quotidiana.

◦ Potenciar un vincle afectiu, positiu i segur entre els membres de la unitat familiar.

◦ Realitzar un seguiment dels processos formatius i laborals dels usuaris adults.

◦ Brindar suport en la recerca de feina.

• Establir serveis d'atenció i assessorament psicològic personal i familiar.

◦ Promoure l’autonomia personal i facilitar eines i estratègies afavoridores de la integració

social i laboral.

◦ Crear estratègies per millorar la xarxa de suport familiar.

7



Metodologia

Estructurarem la metodologia del projecte en tres fases diferenciades: 

• Fase 1: arribada al centre d'acollida.

• Fase 2: Estància al centre d'acollida.

• Fase 3: Sortida del centre d'acollida.

Fase 1: arribada al centre d'acollida

Els usuaris del Centre d'acollida seran derivats en tots els casos, ja que no hi haurà un sistema

d'arribada directa. La derivació es podrà realitzar des de els serveis municipals d'acollida o bé des

dels centres municipals de serveis socials.

Una vegada fet el procés de derivació, el cas passarà a ser revisat i valorat con tal de conèixer si

dita família compleix amb els criteris que caracteritzen els destinataris del nostre servei. De ser així,

la incorporació de la família al centre es farà efectiva amb un plaç màxim de 5 dies laborals si hi ha

places vacants al servei.

Fase 2: Estància al centre d'acollida

En aquesta fase es posaran en marxa les intervencions i activitats necessàries per tal de complir

amb els objectius del centre d'acollida. 

La primera acció, quan arriba la nova família es acollir-los a les instal·lacions, per aquest motiu

tindran un període d'adaptació de 15 dies en els quals no es realitzaren intervencions directes més

enllà de l'atenció destinada al coneixement de les dinàmiques de la institució. Durant aquests dies es

signarà  la  normativa  del  centre  així  com un pla  de  treball  individualitzat  basat  amb les  seves

necessitats inicials detectades en la valoració del cas. 

Tal  i  com hem mencionat  amb anterioritat,  el  centre  d'acollida respondrà davant  tres eixos

d'intervenció:

• La intervenció socioeductiva amb la família.

• La intervenció en la inserció i integració sociolaboral.

8



• L'atenció psicològica personal i familiar.

La intervenció socioeducativa amb la família 

Dins aquest eix d'intervenció treballarem, especialment, la convivència familiar dins el centre

d'acollida. 

L’objectiu principal d’aquest eix és oferir a les famílies un habitatge digne on poder refer la

seva vida amb unes condicions òptimes. Els seus habitatges estaran condicionats amb el mobiliari

adequat per cobrir les necessitats bàsiques familiars (llits, taules, cadires, espai de bany propi i sales

comuns de menjador, sales d'activitats...).

Durant la seva estància es treballaran hàbits d'higiene, neteja i manteniment de l’habitatge: Des

del centre d’acollida s’aniran detectant unes necessitats a nivell d’hàbits de neteja i manteniment del

seu espai.  La tasca dels nostres educadors consisteix en inculcar i  dotar a les  famílies,  que ho

requereixin, d'uns bons hàbits domèstics i de pautes de higiene de la vivenda, ja que tenir cura de

l'habitatge, i que aquesta estigui en condicions òptimes, ajuda a crear un entorn més conciliador.

Per tal d’aconseguir un sentiment de pertinença, els usuaris seran els encarregats de la neteja de

la  vivenda,  la  rebuda  i  muntatge,  si  és  el  cas,  del  mobiliari  a  la  mateixa  i  seran  lliures  de

condicionar-la segons les seves preferències mentre no s'incompleixi la normativa del centre.

També es fomentarà el respecte cap a les instal·lacions i l’ús adequat del seu entorn. D’aquesta

manera, si hi ha hagut algun desperfecte per fer un mal ús, els usuaris seran els responsables de

reparar-ho.

Un altre aspecte d'intervenció dins aquest eix són les relacions i el vincle existent entre els

membres de la família: La situació de vulnerabilitat i  exclusió social que han viscut i viuen les

famílies  destinatàries  del  Centre  d'acollida,  provoca  cert  estrès  personal,  el  qual  ocasiona  que

puguin  sorgir  conflictes  i  dificultats  dins  el  nucli  familiar.  La  tasca  professional  consisteix  en

acompanyar a la família en el seu procés, escoltar les seves dificultats, oferir un espai personal

d’alleujament i proporcionar eines i estratègies a nivell de dinàmica familiar.

El seguiment del professional de l’àmbit social es realitzarà de manera setmanal o quinzenal,

una vegada superat la fase d’adaptació, intentant que la presència s’incrementi en les moments de

major necessitat.  Dit seguiment es realitzarà mitjançant el  pacte de tutories o sessions familiars
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privades entre la família i l'educador/a social. Una vegada el professional observi que la família va

aconseguint autonomia, les tutories s’aniran reduint, encara que no es pretén fer desaparèixer del tot

el servei con tal de procurar una atenció de qualitat.

El seguiment es pot realitzar de vàries formes, des de la visita a l'habitatge,  telefònicament, al

despatx... o bé potser més informal, quedant a les zones de descans de les instal·lacions o zones de

jardí i exterior, per tal de crear i mantenir un vincle més humà i proper amb l’usuari. D’aquesta

manera es crea un espai on la persona es pot sentir més lliure i còmoda.

I, finalment, dins aquest eix també es treballarà la creació de xarxes de suport social. En aquest

sentit,  es  pretén  que  la  família  usuària  del  centre  d'acollida,  conegui  els  diferents  recursos

comunitaris de la zona. D’aquesta manera, s’aconseguirà integrar a la família dins la seva barriada,

la qual cosa suposarà crear o ampliar la seva xarxa de recursos comunitaris i la seva xarxa social. 

Així, s’informarà als usuaris de possibles associacions, serveis socials, casals de barri, recursos

d'oci familiar, etc... que puguin ser positius per la família. No es tracta de fer una família dependent

dels recursos, però si ampliar la seva xarxa i facilitar així la seva integració social a la barriada.

Una  vegada  esmentats  els  diferents  eixos  de  la  intervenció  socioeducativa  considerem

important destacar que, des de la Fundació Oronella, es fomenta el treball en xarxa. Per això l’equip

de professionals estarà connectat  i lligat amb els diferents recursos i/o associacions que tinguin

contacte amb els usuaris del centre d'acollida per tal de poder dur a terme un treball comunitari i

social que benefici a la família i per tal d’evitar duplicitat de serveis i/o recursos.

Un altre aspecte que volem remarcar és que totes les actuacions i intervencions que duu a terme

l’equip de professionals de la fundació va encaminat a l’apoderament dels membres de la família.

És a  dir,  no volem crear  usuaris  dependents dels  professionals  i  que aquests  facin les  gestions

necessàries, sinó que volem donar protagonisme a les persones en el seu procés i que siguin elles

qui aconsegueixin la seva reinserció. Així, l’equip de professionals acompanyaran i donaran pautes i

estratègies perquè els membres de les famílies aconsegueixin els seus objectius, marcats i acordats

al pla de feina individual.
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La intervenció en la inserció i integració sociolaboral

Tenir feina és un dels factors principals que faciliten una plena normalització social per a la

persona.

Les persones en risc d'exclusió social solen patir dificultats per a trobar feina, ja que en molts

de casos ocorr que no han adquirit unes competències bàsiques i necessàries per a l'actual mercat

laboral. Parlem en termes d'educació i formació, així com d'habilitats socials i altres eines que són

imprescindibles a l'hora de fer una recerca de feina efectiva.

D'aquesta manera, en aquest eix d'intervenció es pretén treballar amb aquestes mancances i

dificultats a l'hora d'accedir a un lloc de feina. Es tracte de fer un procés de descobriment de les

potencialitats  de  cada  persona i  fomentar  el  desenvolupament  d'aquestes.  El  professional  de  la

intervenció informarà i orientarà a l'usuari en aquest procés mitjançant un itinerari formatiu i laboral

el qual constarà dels següents aspectes:

• Una entrevista de valoració inicial on recollirem la demanda expressada per l'usuari respecte

a l'àmbit laboral i formatiu, es detallarà l'experiència laboral que l'usuari ha anat adquirint

durant els anys i s'analitzaran quines són les seves possibilitats i límits per accedir al mercat

de feina, així com reflexionar sobre possibles alternatives ocupacionals.

• Es realitzarà un projecte professional on s'identificaran, més detalladament, els interessos i

motivacions  de l'usuari,  aquests  es valoraran a  partir  del  coneixement  de què ofereix el

mercat laboral avui dia i es triaran possibles opcions d'ocupabilitat  tenint en compte les

oportunitats i possibilitats reals de l'usuari.

• S'analitzaran els factors personals i competencials en relació a les ocupacions triades i es

farà una elecció d'objectius i metes laborals.

• S'investigaran les ocupacions seleccionades i s'oferiran eines de recerca de feina a l'usuari

(recursos físics, planes web, realització adequada del CV...).

El professional de la intervenció actuarà com a guia, fomentant l'autonomia i independència de

l'usuari i facilitant que aquest sigui el protagonista del seu procés. Totes les passes del projecte

professional seran supervisades a través de tutories setmanals o quinzenals per part del treballador/a
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social,  i depenent del moment d'intervenció en el qual es trobi l'usuari i la demanda que aquest

sol·liciti. Es tracte del fet que l'usuari aprengui a fer una recerca de feina eficaç on, no tan sols, sap

trobar ofertes ocupacionals sinó que també sigui capaç d'identificar quines ofertes s'adeqüen a les

seves necessitats així com saber identificar les competències i habilitats que pot aportar per cada

lloc de feina i aquelles que hauria d'adquirir o millorar. L'objectiu final, sempre sirà, la consecució

d'un lloc de feina. 

Es potencialitzarà l'economia domèstica: Considerem que aquest és un dels pilars fonamentals

de la  intervenció en aquest  eix,  ja  que aprendre a  gestionar-se econòmicament  és  un factor  de

protecció en la seva reintegració social. Pensem que un dels aspectes principals de la seva situació

de vulnerabilitat social consisteix precisament en no saber fer un bon ús dels ingressos econòmics

familiars. Per aquest motiu, el professional de l’àmbit social ajudarà a l’organització i gestió de

l’economia domèstica.  La tasca del professional consistirà en assessorar a les famílies per fer un

bon ús dels seu capital, així com a l’elaboració d’un pla d’estalvi, una vegada aconsegueixin un lloc

de feina.

L'atenció psicològica personal i familiar

La situació i la realitat de les famílies que atendrem és molt variada i complexa. Això fa que els

membres  de  la  família  puguin  passar  per  diferents  fases  i  estats  d’ànim  on  necessitin  un

acompanyament  psicològic  per  fer  front  a  la  situació  i  poder  solucionar  conflictes  personals  i

familiars. Per tant, l’objectiu principal d’aquest eix consisteix en oferir atenció, assessorament i

acompanyament en la realitat personal i familiar.

D’aquesta manera, considerem que hem de treballar per promoure l’autonomia personal així

com facilitar eines i estratègies que els ajudin a integrar-se social i laboralment; millorar i enfortir la

xarxa de suport familiar i social ; i millorar l’autoestima i autoconcepte dels membres familiars.

A més, també s’ofereix un assessorament en la millora d’habilitats parentals per les famílies

que ho sol·licitin o, així com, per les que es valori que o requereixin, promocionant la convivència

familiar  segons  els  principis  de  la  parentalitat  positiva.  Aquesta,  aniria  coordinada  amb  la

intervenció de l'educador social.
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Per aconseguir això, abordem les situacions i les seves causes per tal de prevenir l’aparició de

situacions semblants en un futur. Estem al costat de les persones, promovent la seva autoestima i

confiança  i  garantint  que,  quan  aconsegueixin  millorar  la  seva  situació,  tindran  cobertes  les

necessitats bàsiques.

Considerem important destacar l'atenció de les persones des d’un punt de vista integral, sense

imposar, respectant els seus ritmes, fomentant la seva participació i pressa de decisions en la millora

de la seva situació i procés, i fomentant la reducció de danys. Per tant, la família i la seva situació és

el centre de qualsevol intervenció.

Dins aquesta fase també esmentarem la rutina que volem impartir dins el centre d'acollida:

De dilluns a divendres:

Matí Horabaixa Vespre

7,30-9 Berenar

9-13  Sortida  de  les  famílies  per

recerca de feina.

9-13 Cites amb el treballador/a social i

el psicòleg/a.

13-15 Dinar

15-16 Cites amb educadors.

16-19,30 Cites amb educadors.

17-17,30 Berenar

20-21 Sopar

23 Darrera entrada permesa.

Dissabte i diumenge:

Matí Horabaixa Vespre

8-9,30 Berenar

13,30-15,30 Dinar

17-17,30 Berenar

20,30-21,30 Sopar

24 Darrera entrada permesa.

I, finalment, mencionar algunes de les eines d'Intervenció:

• Eines de comunicació i gestió interna:

◦ Diari de camp. En el qual es descriu de manera breu els fets rellevants que ocorren cada

dia con tal de que tots els professionals siguin informats.
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◦ Registre de seguiments. Es tracte d'un document de cas, cada família té el seu registre de

seguiments on es van apuntant tota la informació rellevant pel seguiment del cas.

◦ Expedients. Són documents on hi ha la informació personal de cada família així com el

motiu d'entrada al centre.

◦ Informes SERAR. Són un conjunt de documents que plasmen de manera resumida tota

la  informació  de  les  famílies  acumulada  al  diari  de  camp,  registre  de  seguiments,

expedient així com actes de reunions, tutories, revisions d'habitacions i acompanyaments

escolars o mèdics. En dits informes s'exposen totes les intervencions realitzades amb

cada família. Hi ha tres documents diferents:

▪ Informe d'observació inicial. On es descriu la situació de derivació de la família i

l'estat físic i anímic amb el qual la família arriba. S'elabora durant les primeres 48

hores d'estància al centre d'acollida.

▪ Informe  acumulatiu.  És  el  document  més  extens,  recull  tota  la  informació

relacionada amb la família. S'elabora durant tota la estància al centre d'acollida.

▪ Informe final. És un resum del cas i de les intervencions que s'han realitzat. S'elabora

a la sortida de la família.

◦ Plantilla d'ocupació. Document diari on s'especifica el nombre de famílies que hi ha al

centre,  el  tipus  de  famílies  (monoparental  o  biparental),  les  edats  dels  membres  i

distribució entre famílies i habitacions. 

• Eines de comunicació amb les famílies.

◦ Tutories familiars. Per tractar temes personals amb les famílies i realitzar intervencions.

Es realitzen setmanalment o cada 15 dies. Assisteixen l'educador i la família.

◦ Cartells informatius.

◦ Bústia de suggeriments. A l'abast de tots els usuaris del centre. 

• Altres tècniques i estratègies:

◦ Adaptabilitat i flexibilitat. Saber controlar i dirigir els esdeveniments imprevists del dia a

dia.

◦ Individualització. Saber tractar cada cas com a cas únic i individual, depenent de les
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necessitats detectades.

◦ Empatia i escolta activa. Ser capaç d'empatitzar amb la situació de la família con tal de

proporcionar  estratègies  per  afrontar-la  així  com,  ser  capaç  d'escotar  activament  les

demandes i necessitats de les famílies per poder donar resposta a elles.

◦ Treball  en  equip  i  treball  en  xarxa.  Saber  dur  a  terme  accions  grupals  i  tenir  una

comunicació fluida amb tots els agents que intervenen en cada cas con tal de realitzar

una intervenció eficaç i eficient. A més d'això, es realitzaran reunions d'equip setmanals.

Fase 3: Sortida del centre d'acollida

Es tracta de preparar a la família per a viure una vida més independent, derivant-los als serveis

comunitaris del nou barri on viuran i fent un acomiadament reforçant els punts positius que han fet

possible la seva sortida i reinserció, en el cas de que la sortida sigui favorable i no una expulsió o

sortida voluntari sense sanar la problemàtica en la qual es troba la família.

Programació

El Centre d'Acollida de la Fundació Oronella serà un centre de residència temporal amb una 

durada de 12 mesos, prorrogable segons l'entitat financera. 

Si el projecte és acceptat, els serveis del Centre d'Acollida s'iniciarien durant el mes de març 

del 2017, tal i com queda indicat a la convocatòria del concurs.

Recursos humans i materials

Recursos humans

• 1 Director/a  del  centre:  Encarregat/da de  la  gestió  i  administració del  funcionament  del

centre d'acollida.

• 1  Coordinador/a  dels  treballadors:  Encarregat/da  de  la  supervisió  de  les  tasques  dels

treballadors així com de l'atenció i suport cap els mateixos. 

• 1 Treballador/a social: Encarregat/da de les activitats relacionades amb l'àmbit formatiu i
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laboral  així  com de  les  gestions  de  caire  administratiu  (ajudes  econòmics,  de  transport

públic, sanitat i altres procediments).

• 2 Educadors/es socials: Encarregats/es de gestionar l'eix d'intervenció socioeducativa.

• 1 psicòleg/a: Encarregat/da de gestionar l'eix d'assessorament i atenció psicològica.

• 1 equip de 3 treballadors de control d'accessos a les instal·lacions (entrades i sortides).

• 1 tècnic de manteniment de les instal·lacions.

• 1 tècnic de neteja de les instal·lacions.

Recursos materials i espacials

• Instal·lacions adients al desenvolupament de les activitats del centre d'acollida per a famílies

(espai físic i mobiliari).

• Material  d'oficina  variat  (serveis  electrònics  i  de  comunicació  així  com  estris  pel

desenvolupament de feina d'oficina regular). 

• Servei de càtering de dilluns a diumenge (alimentació).

Pressupost i finançament 

El finançament del projecte anirà a càrrec de l'Ajuntament d'Inca, cobrint de forma directa les

despeses dels recursos materials i espacials, ja que el centre d'acollida serà instaurat a instal·lacions

públiques. 

Per altra banda, l'Ajuntament d'Inca ofereix una ajuda econòmica de fins a 175,000 eur per a

contractació de personal,  subministraments de les instal·lacions així com el manteniment de les

mateixes. A més, la Fundació Oronella disposa d'un fons de finançament propi destinat a aquest

projecte  el  qual  cobriria  despeses  imprevistes  i  despeses  no cobertes  per  l'entitat  financera  del

projecte,  aquest  fons  es  de  65,000  eur.  A continuació  desglossem  les  despeses  per  any  de

contractació de personal: 

• 1 Director/a del centre: 1700 x 14 (12 mesos i dues pagues extraordinàries)

• 1 Coordinador/a dels treballadors: 1500 x14 (12 mesos i dues pagues extraordinàries)

• 1 Treballador/a social: 1300x14 (12 mesos i dues pagues extraordinàries)

• 2 Educadors/es socials: 1200x 28 (12 mesos i dues pagues extraordinàries)
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• 1 psicòleg/a: 1300x14 (12 mesos i dues pagues extraordinàries)

• 1 equip de control 900x 42 (12 mesos i dues pagues extraordinàries)

• 1  equip  de  manteniment  de  les  instal·lacions.  1000  x  14  (12  mesos  i  dues  pagues

extraordinàries)

• 1 equip de neteja de les instal·lacions. 900 x 14 (12 mesos i dues pagues extraordinàries).

TOTAL despeses contractació: 179,200 eur.

TOTAL ingressos i fons propi: 240,000 eur

*Sistema de salaris propis de la Fundació Oronella regulats tenint en compte els convenis col·lectius. 

Avaluació 

La avaluació del projecte és durà a terme de manera interna, per part de la Fundació Oronella i

de manera externa, per part de l'Ajuntament d'Inca. 

Con tal de facilitar les tasques d'avaluació del projecte es facilitarà una memòria d'activitats

anual,  descriguen  els  esdeveniments  rellevants  del  centre  d'acollida,  relacionats  amb  el  perfil

d'intervenció, quantitat d'usuaris, accions d'intervenció i resultats. 

L'avaluació  contemplarà  la  consecució  d'objectius,  la  realització  i  adequació  de  les

intervencions, l'ús del finançament, la satisfacció dels usuaris i la perspectiva de futur del servei.
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