
Mesura de Govern

Enfortiment de l’atenció socieducativa a la infància i
l’adolescència en risc.

Els governs locals han operat com els principals espais d’innovació i
canvi de model en les polítiques d’infància, tot i fent d’aquestes un
conjunt d’actuacions més arrelades i connectades a la vida quotidiana
dels petits i les famílies, així com als nous usos dels temps i dels espais
de la ciutat.

Les polítiques locals d’infància i adolescència a Barcelona tenen la
voluntat d’articular-se a partir de quatre grans criteris rectors:

1.- La participació social dels infants, tot entenent que constitueixen
subjectes de ciutadania i que, per tant, han de poder ser protagonistes
dels afers col·lectius. Una ciutat per a totes les edats implica la
presència dels infants com a actiu social de present, i no només com a
perspectiva de futur.

2.- La igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents, amb
independència dels seus orígens, circumstàncies socials i entorns
familiars o convivencials de referència. Es tracta de fer de la infància la
primera palanca social per a la igualtat, tot articulant-la amb el
reconeixement de la diversitat de contextos de creixement dels nens i
les nenes.

3.- La pluralitat de contextos socioeducatius (escola, famílies,
entitats, territori, lleure) i, per tant, la plena coresponsabilitat de tots
ells, instrumentada per mitjà de polítiques educatives d’infància que no
segmentin, sinó que promoguin la posada en contacte i la interacció
entre ells.

4.- La qualitat dels serveis d’infància, amb els equips professionals i
els recursos infraestructurals i econòmics necessaris per tal de prestar
una atenció que tendeixi a l’excel·lència en un context d’avenç cap a la
universalització.



L’oferta de serveis públics municipals per a la Infància i l’Adolescència a
Barcelona consta de 38 tipus diferents de serveis, dels quals 22 són
específics i els 16 restants operen en el marc de serveis adreçats al conjunt
de la població. Els àmbits d’atenció i promoció social aglutinen el 50% dels
serveis, els de caràcter educatiu i cultural són el 28%, els vinculats a
l’esport representen el 14% i el 8% restants se situen a l’àmbit de la salut.

    Serveis públics específics
     per a la infància i l’adolescència

 Serveis públics per a població més
  àmplia amb programes per a
  infants i adolescents

   Atenció
   Social

-   Acció socioeducativa en medi obert
-   Xarxa de Centres Oberts
-   Servei d’Acolliment Familiar
-   Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
-   Atenció a menors immigrants no acompanyats
-   Serveis d’Atenció Precoç (CDIAPs)
-   Centres Residencials d’Acció Educativa
-   Centres d’Acollida

-  Programes d’atenció social primària:
         . Prestacions econòmiques:
           ajuts famílies vulnerables
         . Atenció familiar, grupal i comunitària
-  Atenció domiciliària de caràcter socioeducatiu
-  Atenció a necessitats familiars bàsiques:
           RMI, accés a l’habitatge, alimentació
-  Habitatges d’inclusió amb suport socioeducatiu
-  Atenció a persones que pateixen violència de
   gènere en l’àmbit familiar
-  Acollida a dones amb fills/es que viuen
   processos de violència de gènere

    Promoció
    Social

-   Serveis d’acció socioeducativa en el lleure:
    Casals i ludoteques infantils
-   Programa d’activitats de vacances d’estiu

- Acció comunitària: programes d’infància en
   plans comunitaris i serveis d’intercanvi solidari
- Oferta sociocultural a la xarxa de Centres
   Cívics: activitats i espectacles infantils, tallers,
   Espais relacionals, difusió cultural, foment de
   la creació...
-  Promoció i difusió dels drets dels infants

   Educació

-  Espais familiars  (petita infància)
-  Escoles Bressol  (petita infància)
-  Educació i escolarització infantil i primària
-  Educació i escolarització secundària obligatòria
-  Centres d’educació especial
-  Centres d’educació artísitica i musical
-  Serveis de suport psicopedagògic

    Salut -  Prevenció i promoció de la salut a l’escola
-  Programa de vacunació continuada

- Programes i serveis de salut infantil en les
  xarxes d’atenció primària i hospitalària

   Esports

-  Activitats esportives complementàries a les
    escolars (en horari lectiu)
-  Activitats homologades en horari no lectiu
-  Campus Olímpia

- Pràctica esportiva en instal·lacions municipals
  i en espais municipals de lliure accés
- Competicions esportives populars i d’alt nivell

   Cultura

-  Accés al patrimoni cultural: xarxa de museus
-  Foment de la lectura: xarxa de biblioteques
-  Promoció i difusió de la cultura popular
-  Accés a arts plàstiques, escèniques i musicals



Per tal d’enfortir el conjunt de serveis d’infància i adolescència, i fer
efectius els criteris rectors abans enunciats, l’Ajuntament de Barcelona
s’ha dotat del Programa Municipal per a la Infància i l’Adolescència
2007-2010. En el procés de desplegament d’aquest Programa, l’Àrea
d’Acció Social i Ciutadania impulsa accions orientades a la prevenció i
la superació de les situacions de risc i vulnerabilitat en la infància.
Amb els objectius de:

• Actuar de forma prioritària amb infants i adolescents vulnerables,
per mitjà de l’acció educativa en medi obert, i de la xarxa de
centres i serveis socioeducatius que operen més enllà de l’escola.

• Fer de l’acció comunitària i del món del lleure socioeducatiu, en
concret, veritables espais d’inclusió relacional i social d’infants i
adolescents en risc d’exclusió.

Per tal de traduir de forma operativa aquests objectius, l’Ajuntament
impulsa i adopta la següent MESURA DE GOVERN:

1. Enfortiment de la Xarxa de Centres Oberts d’Infància

Els Centres Oberts són equipaments integrats en el sistema de serveis
socials bàsics i representen l’únic servei específic adreçat a infants i
adolescents amb dificultats sociofamiliars. Realitzen una tasca diària
preventiva, fora de l'horari escolar, estimulen el procés de socialització i
l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i atenen de forma específica les
necessitats socioeducatives d’infants i adolescents vulnerables.

L’any 2006, l’Ajuntament va impulsar, en el marc de l’Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva, la constitució de la Xarxa de Centres Oberts de
Barcelona. Des de llavors, la Xarxa s’ha anat reforçant, tant pel que fa a
nombre de Centres Oberts que la integren, recursos econòmics que s’hi
destinen i places que s’ofereixen.

En concret, els objectius d’enfortiment per al 2008 queden fixats en
passar de 10 a 13 Centres (Casal del infants del Raval-CO Infantil, Casal del Raval-CO
Adolescents, Martí Codolar, Tria, Adsis, Ciutat Merdidiana, Don Bosco, Esquitx, Gavina, CEL,

Càrites Barceloneta , Glamparetes, Càrites-Torre Baró  i Fundació Pare Manel); de 300.000
a 460.000 euros de pressupost municipal; i de 705 a més de 1.000
places disponibles.



2. Enfortiment de la participació d’infants en risc d’exclusió en
    les activitats associatives de lleure educatiu

Un segon objectiu innovador de les polítiques socials d’infància passa
per potenciar l’accés d’infants i adolescents en risc social a les activitats
associatives de lleure educatiu, i específicament les que es realitzen en
cap de setmana. Aquest objectiu, es concreta en tres tipus d’accions:

a) elaborar un circuit d’inclusió social d’infants i adolescents vulnerables
que posi a l’abast d’aquest col.lectiu el conjunt de recursos de lleure
socioeducatiu presents a la ciutat.

b) redactar un protocol operatiu de derivació d’infants atesos entre els
serveis socials d’atenció primària, els EAIAs i les entitats de lleure
educatiu.

c) establir un equip professional de coordinació de districte que, a
banda d’impulsar el circuit d’inclusió i el protocol de derivacions,
realitzi accions d’assessorament a les famílies i faciliti la formació de
monitors/es i educadors/es

Per tal de desplegar aquestes accions, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania
signarà el 2008 convenis de cooperació amb el Consell de la Joventut de
Barcelona, el Moviment Laic i Progressista i la Fundació Pere Tarrés, les
quals agrupen més de 200 centres de lleure i esplai a la ciutat. És
previst que l’any 2008 la iniciativa es porti a terme en un mínim de dos
districtes, per tal de validar el model i estendre’l al conjunt de Barcelona
a partir de 2009.

3. Enfortiment de les activitats socioeducatives en el marc dels
    Plans de Desenvolupament Comunitari.

Barcelona disposa d’un conjunt de 16 Plans Comunitaris que despleguen
projectes d’actuació en àmbits diversos (convivència intercultural, gent
gran, salut, espai públic, joventut...). L’àrea d’acció social i ciutadania
impulsa l’enfortiment, en el marc d’aquests plans, d’activitats de caràcter
socioeducatiu adreçades a infants amb carències sociofamiliars. En
aquesta mateixa perspectiva, l’Obra Social de La Caixa disposa del
programa “Quedem després de classe”, que pretén donar suport a nens
i nenes vulnerables per mitjà de l’accés a espais d’educació i relació en
horari extraescolar dotats de noves tecnologies.



Per tal de fer confluir les dues iniciatives, l’Ajuntament i l’Obra Social de
la Caixa han signat un Acord que permetrà al llarg del 2008 la posada
en marxa de 4 espais de ciberaula, orientats al reforç escolar i la
prevenció de l’absentisme, en 4 districtes de la ciutat amb plans
comunitaris: 2 a Sant Martí, 1 a Sant Andreu i 1 a Gràcia. L’Acord
preveu l’ampliació del Projecte a tots els districtes el 2011, amb una
dotació total de 360.000 euros.

4.Enfortiment del servei d’acció socioeducativa A Partir del Carrer

El servei d’acció socioeducativa “A Partir del Carrer” es configura com un
servei municipal de suport a l’atenció social primària orientat a treballar
amb adolescents i joves que fan del carrer un espai prioritari de relació.
L’objectiu és treballar aspectes convivencials i alhora establir ponts de
relació entre els joves i la xarxa de serveis i equipaments de proximitat.
Els projectes d’intervenció es concreten en tres àmbits de treball:
individual, grupal i comunitari; i en diferents àrees d’atenció: escolar,
laboral, de salut, de lleure, jurídica i de relacions veïnals.

El Servei s’ha anat potenciant al llarg dels últims anys. Ha passat de
1.572 joves vinculats al Programa el 2004 a 3.947 joves el 2007; i de
22 a 32 educadors de carrer. L’any 2008 “A Partir del Carrer” tindrà un
nou impuls, amb un increment pressupostari del 17%, passant de
1.110.990 euros el 2007 a 1.290.059 euros el 2008 i arribant als 36
educadors i educadores. Aquests increments permetran ampliar les
accions a més de 30 barris de la ciutat i arribar, per primer cop, a més
de 4.000 adolescents i joves vulnerables.

    Síntesi d’increment de recursos pressupostaris

 2007 2008 Increments 2008

- Xarxa de Centres Oberts    300.000    460.000        53,0%
- Accés d’infants vulnerables a
  activitats associatives de lleure     ---------      35.000   Programa nou
- Nous espais socioeducatius
  als Plans Comunitaris     ---------    140.000   Programa nou
- Ampliació del Servei d’acció
  socioeducativa A Partir del carrer   1.110.000   1.290.000         16,5%

                 Total   1.410.000   1.925.000          36,5%


