1. CRÉIXER
EN COMPANYIA

Fem costat al jovent tutelat i extutelat perquè tingui acompanyament
i suport durant el seu procés d’emancipació. A Punt de Referència hi
troben els vincles, els recursos i el seguiment que els permetrà ser
autònoms.
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COM HO FEM?

Posant les persones al centre,
i vetllant per la construcció de
vincles afectius entre elles

Els nostres valors: proximitat,
confiança, cura, compromís,
innovació i participació

PRINCIPALS FITES

XARXA DE SUPORT
Treballem per tal que el
jovent pugui establir vincles
amb persones adultes que
conformin un nou cercle
confiança, i una xarxa més
enllà dels recursos d’atenció
al jovent tutelat i extutelat.

OPORTUNITATS
PER A L’EMANCIPACIÓ
El punt de partida del jovent
tutelat i extutelat els exigeix
més esforç per emancipar-se
que a altres joves de la seva
edat. Reivindiquem una societat que els brindi oportunitats, a l’hora que els animem
a responsabilitzar-se de les
decisions a prendre en el seu
camí cap a l’emancipació.

DRETS FONAMENTALS
Defensem el dret del jovent
tutelat a ser atès/a més enllà
dels 18 anys, i fins la plena
emancipació, el dret a la migració, el dret d’accés a l’habitatge, a la salut, a l’educació i
al treball.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Punt de Referència contribueix a l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible,
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015. Acompanyem el jovent tutelat i
extutelat fent incidència en els següents objectius:
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ELS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT
.

Persones interessades en el

JOVES
que demanen suport

VOLUNTARIAT
d’acompanyament al jovent

PRIMERES ACOLLIDES
S’ informa a les persones
S’inicia la seva participació
al projecte adequat

Projectes d’habitatge

Projectes de mentoria

PISOS ASSISTITS

REFERENTS

Hi conviuen joves d’entre 18 i
21 anys, acompanyats per una
educadora. L’ estada els permet
adquirir hàbits per l’emancipació.

Facilitem la creació d’un vincle de
confiança entre un/a jove i una persona voluntària adulta, que permeti al jovent sentir-se acompanyat
per afrontar l’emancipació.

ACULL
Acolliment de persones joves
migrades d’entre 18 i 21 anys, a
la llar de persones voluntàries,
durant 9 mesos.

LLARS EL PAS
Circuit d’habitatges per
joves majors de 19 anys que
requereixen una continuïtat
i seguiment professional per
assolir l’emancipació.

ATENEA
Mentoria per l’èxit educatiu, que
combina la mentoria 1 a 1 amb
trobades grupals i un espai d’estudi, per potenciar la trajectòria
formativa.

GR 16-18
La mentoria grupal, la fotografia
i la creació en grup per a preparar
l’emancipació de jovent encara
tutelat (16-18 anys).

Projectes de suport socioeducatiu i participació
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TRAJECTE

JOVESXJOVES

Acompanyament a les necessitats d’emancipació del jovent. Permet atendre les
seves demandes en l’àmbit tècnic a través
de l’elaboració del seu pla de treball.

Fomentem la participació comunitària
amb un grup de joves que s’organitzen i
fan activitats d’implicació ciutadana i de
socialització, claus per l’emancipació.
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2. EL 2020 A COP D’ULL
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AVANCEM EN LA REGULARITZACIÓ
DEL JOVENT MIGRAT
Aquest any ha vingut marcat per l’angoixa que ha patit jovent
migrat. Un nou reglament de la Llei d’Estrangeria els ha dificultat
enormement les possibilitat de renovar el permís de Residència.
Per demanar-ne la reforma, hem participat a la campanya de
FEPA #UnCallejonSinSalida

ADAPTEM L’ACOMPANYAMENT
A LES NECESSITATS DEL JOVENT
DAVANT LA PANDÈMIA
La pandèmia ha abocat el jovent
a perdre la feina, a més soledat,
a menys salut mental i fer-se
adults en una situació de crisi
socioeconòmica. Per revertir-ho,
hem seguit a prop gràcies a les
trobades virtuals i a la intensitat del
suport en salut mental i en tràmits
administratius.

MILLOREM L’ACOMPANYAMENT
AL JOVENT
Ampliem la durada de les relacions
de mentoria de 6 a 10 mesos en el
projecte Referents i de 6 a 8 mesos
al projecte Atenea.
Referents obté els millors resultats
en l’impacte de l acompanyament
mitjançant la mentoria social,
d’entre tots els projectes de
mentoria participants a la recerca
Applying Mentoring liderada per la
Universitat de Girona.

161
joves
acompanyats

INNOVEM AMB LA POSADA
EN MARXA DE PROJECTES
Estrenem el projecte de pisos
d’autonomia ‘LLARS EL PAS’
per atendre la darrera fase de
l’emancipació del jovent que
participa als projectes d’habitatge,
donant resposta a itineraris que
demanen d’un acompanyament
professional, a més llarg termini.

358
interessats
en voluntariat

151
SUMEM EN FORMACIÓ
I CONSULTORIA PER
ORGANITZACIONS
Consolidem l’àrea de formació I
consultoria i arribem a atendre
entitats d’arreu de l’Estat Espanyol
i també oferim acompanyament a
les Administracions públiques que
impulsen programes de mentoria.

voluntaris
participants

112
socis

GUANYEM
RECONEIXEMENT
La Generalitat de Catalunya
ens atorga el Premi Civisme a la
Cohesió Social 2020 pel nostre
programa de mentoria social.

15
professionals
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3. JOVES A QUI
ACOMPANYEM

El jovent tutelat són noies i nois que han viscut part de la seva infància
o adolescència en un centre de menors, degut a la pèrdua de lligams
familiars. Fer els 18 anys significa deixar aquest recurs de tutela d’una
forma automàtica i fer front al repte d’emancipar-se.
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Què els fa més vulnerables?

I quines són les seves fortaleses?

- Falta de xarxa familiar de suport
- Estabilitat emocional debilitada
- Manca d’experiència professional
- Poca estabilitat en els recursos dels que
disposen
- En alguns casos, manca de coneixement de
l’entorn (llengua, ciutat...)

Edat

16-17 anys

17%

18-19 anys

51%

20-21 anys

23%

21-22 anys

8%

Més de 23 anys

1%

- Joves més implicats/des en la construcció
del seu futur
- Ganes de teixir una xarxa d’amistats i de
suport al seu voltant
- Gran capacitat d’aprenentatge
- Alta resiliència i capacitat d’adaptació davant dels reptes

Gènere

Orígens

Noies

6%

Nois

94%

2%
5%
EUROPA
DE L’EST
ESPANYA

2%

MAGREB

SUD-EST ASIÀTIC

ÀFRICA
SUBSAHARIANA
AMÈRICA
LLATINA
67%

3%

21%

Situació administrativa
17%

1%

No
documentació

26%

24%

22%

4%

Permís de residència (NIE)
Passaport

6%
DNI

Renovació NIE

Demandant
asil

Permís de residència
i treball

Formació assolida

19%

34%

27%

13%

5%

1%

1%

Sense
formació

Primària

Secundària

Programes
de formació
i inserció
PFI

Cicle
Formatiu
Grau Mitjà

Cicle
Formatiu
Grau
superior

Batxillerat
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5. TREBALL
EN XARXA
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FORMEM PART DE…
FEPA
Sumem forces amb altres entitats per treballar pels drets del jovent extutelat.
• Hem entrat a formar part de la Junta de la Taula del Tercer Sector, com a
representants de FEPA.
• Hem participat activamebt a la campanya #UncallejonsinSalida per demanar
un canvi de reglament de la llei d’estrangeria.
• Hem assistit a espais de formació per a professionals i a les Jornades per educadors de pisos assistits que van tenir lloc a Sevilla. També el jovent ha assistit als tallers sobre àmbit jurídic: estrangeria, laboral, fiscal, entre d’altres.

COORDINADORA DE MENTORIA SOCIAL
Seguim impulsant la mentoria social i promovent el treball col·laboratiu amb
altres entitats que treballen amb aquesta metodologia.
• Com a membres de la Junta Directiva hem participat en la creació del Pla Estratègic i hem donat suport a entitats mitjançant webinars formatius sobre
mentoria i la campanya #LaMentoriaNoPara.
• Formem a professionals d’altres organitzacions mitjançant el “Curs de formació inicial en la gestió de projectes de mentoria social”.
• Hem estat membres del Comitè Executiu de l’European Mentoring Summit
on hem aportat el nostre coneixement en el disseny dels continguts del congrés, en debats i tallers.

EUROPEAN CENTER FOR EVIDENCE-BASED MENTORING
Som membres fundacionals de la xarxa europea de mentoria, fet que ens ha
permès participar en trobades formatives, aquesta vegada centrades també en
com abordar la digitalització de la mentoria degut al confinament. Els webinars han estat un enriquidor espai d’intercanvi de bones pràctiques i d’aprenentatge.

Cens d’entitats de foment
de la llengua catalana

XHIB - Xarxa
d’Habitatges d’Inclusió

ECAS - Entitats
catalanes d’acció social

Xarxa BCN
antirumors

Federació Catalana
de Voluntariat Social

Xarxa de joves
de la ciutat de Barcelona
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Associació Punt de Referència
Entitat declarada d’utilitat pública

C. Sant Antoni Abat, 10, 2n pis
08001 Barcelona
T. 93 329 74 27
www.puntdereferencia.org

