JOVES EN CONTEXTOS D’IMMIGRACIÓ:
BANC DE PROJECTES D’INTERVENCIÓ

Projectes Socioeducatiu Ksameu
RESUM
Breu descripció
Ksameu és una proposta socioeducativa per a adolescents i joves que es desenvolupa
a la ciutat de Figueres, i té com a objectius prioritaris acollir i acompanyar
adolescents i joves en el seu propi itinerari personal, posant esforç de manera
especial en l’educació de la responsabilitat i el compromís a través d’una
metodologia de contracte, fonamentada en l’intercanvi de drets i deures, per
potenciar persones preparades per formar part d’una ciutadania activa. El projecte
consta de diferents accions: Atura’t, Garantia Juvenil, Fem Teatre i el Centre Obert.
Organització líder
Fundació Sant Vicenç de Paül
Organització gestora
Fundació Sant Vicenç de Paül
Abast territorial
Alt Empordà
Descriptors
Acompanyament socioeducatiu
Any inici
2008
Any finalització

DESCRIPCIÓ
Justificació
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La Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül va ser creada l’any 1897 amb la
voluntat d’atendre els infants i joves més pobres de la ciutat de Figueres i es creà
una escola. A finals dels anys 1990 la baixada de la natalitat per una banda i l’estat
de l’edifici de l’escola per l’altra, va fer optar al patronat de la Fundació preveure el
tancament del centre educatiu. L’escola va tancar el 2004, i el Patronat va optar per
construir un nou edifici per tal de donar-li un nou ús. L’any 2007 s’inicia una nova
etapa, amb la ubicació a l’edifici de tots els serveis de Càritas Interparroquial i
l’activitat del projecte socioeducatiu per a adolescents i joves Ksameu.
El projecte Ksameu s’inicia l’estiu del 2008, amb l’organització d’un casal de joves i
el mes d’octubre del mateix any comença Ksameu.
Objectius
Oferir als adolescents i joves un espai on dur a terme les seves activitats,
aficions, somnis, etc.
Posar a l’abast dels infants, adolescents i joves un espai on créixer.
Facilitar un espai de suport a l’estudi amb assistència d’educador/es.
Posar a disposició de les famílies un indret on cada persona se senti
acompanyada.
Facilitar respostes càlides i personalitzades a les necessitats educatives,
socials, etc. per tal que les persones ho necessitin, amb una mica d’ajuda,
puguin fer un salt qualitatiu en la seva vida.
Aportar les eines necessàries per ajudar a esdevenir ciutadans compromesos,
joves amb iniciativa per contribuir amb fermesa a construir una societat més
justa, solidària i més a prop de les persones.
Diagnosi prèvia
SI
Estudi realitzat el 2008 en relació a la situació socioeducativa de la ciutat de
Figueres.
Població objectiu
Adolescents i joves de Figueres (12-29 anys).
Vinculació amb altres programes
NO
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IMPLEMENTACIÓ
Fases
NO
Accions
Espai Jove: es duen a terme activitats i dinàmiques que ajudin els joves en el
creixement personal, i es participa d’activitats de la ciutat realitzant voluntariat
col·laborant amb entitats. Es porta a terme els divendres de 19h a 21h, a més de
sortides de caps de setmana.
Estiu: oferta de diferents activitats matí i tarda durant el mes de juliol i la primera
setmana d’agost. Als matins s’ofereix espais d’estudi amb una metodologia de
proximitat i d’experimentació. Les tardes, lleure educatiu. A l’agost es realitzen
campaments.
Treball amb les famílies: ens reunim amb les famílies de cada jove a l’inici de cada
programa i els convoquem a quatre reunions a l’any (matí i tarda per facilitar la
participació). Oferim un espai familiar per tractar diferents temes que les mateixes
famílies proposen.
Atura’t: programa amb la finalitat d’atendre els joves expulsats temporalment dels
instituts de Figueres i Vilafant. Es va posar en marxa el 2012. Signem, cada curs, un
protocol amb cada centre de secundària. L’atenció s’ofereix de 9.30h a 13h.
Garantia Juvenil: el programa s’adreça a joves de 16 a 29 anys que no treballen i
tampoc estudien. Formació específica d’educadors en el lleure i formació en
coneixement del sector serveis.
Caixa Proinfància: projecte d’atenció de necessitats educatives i socials d’infants i
joves per combatre la pobresa. Conté atenció psicoterapèutica, reforç educatiu,
educació en el temps lliure, recolzament familiar, etc.
Fem teatre: activitat extraescolar a l’escola Pous i Pagès del barri de Sant Joan.
Perfils professionals
15 educadors/es; 3 tècnics de gestió, secretaria, neteja i manteniment; 28 persones
voluntàries.
Altres actors
NO
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Recursos
Ksameu es financia amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departamen de
Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Ensenyament, la Fundació
Bancària La Caixa, l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i donatius de
particulars. L'edifici on es porta a terme l'activitat principal és propietat de la
Fundacio Sant Vincenç de Paül.
Mecanismes de participació en el disseny
NO
Mecanismes de participació en la implementació
NO

RESULTATS
Assoliment dels objectius
Any 2017: 22 joves participen a l'Espai Jove 188 participants activitats d'estiu 197
famílies ateses 91 expulsions ateses, protagintzades per 51 joves 40 participants
Garantia Juvenil 29 famílies ateses al Caixa Proinfància 25 participants Fem teatre
Indicadors d’impacte
Productes / documentació produïda
Projectes secundaris o derivats
Difusió
Difonem les activitats mitjançant la nostra pròpia base de dades. Utilitzem les xarxes
socials per difondre les activitats, hem sortit moltes vegades en premsa, ens han fet
reportatges televisius i periodístics.
Reconeixements
Premi d’Educació en el Lleure 2011, Fundació Carulla.
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AVALUACIÓ
Avaluació
SI
Tipus: INTERNA
Totes les propostes del projecte d'acompanyament socioeducatiu Ksamaeu compten
amb un pla d'avaluació establert i un seguiment. Ksameu realitza una feina
específica de seguiment amb tots els nois i noies destinataris del servei. L’equip
d’educadors/es analitza la situació i circumstàncies de cada jove, es fa una mirada
conjunta i global entre tots els educadors/es i es prenen les millors decisions
consensuades. El projecte Ksameu té una metodologia pròpia d’avaluació aplicant
una rúbrica per a cada jove, que es revisa trimestralment juntament amb el o la jove
i ens dóna una visió de l’evolució de cada un/a d’ells i elles.

CONCLUSIONS
Debilitats
Amenaces
Fortaleses
Oportunitats
Transferibilitat

MÉS INFORMACIÓ
Professional o tècnic referent i dades de contacte
Maria Solés, Directora, gestio@ksameu.cat
http://ksameu.cat
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Entitat o organisme

Documentació gràfica
SI

Documentació disponible
SI
Memòria 2017
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