FUNDACIÓ SANT VICENÇ DE PAÜL

ACOMPANYANT LES PERSONES
Projecte socioeducatiu per a adolescents i joves

FIGUERES

(Ksameu)

Autora: CLARA SANJUAN

MISSIÓ
Acollir i acompanyar adolescents i joves
en el seu itinerari personal,
posant èmfasi, de manera especial, en l’educació
de la responsabilitat i el compromís a través
d’una metodologia concreta:
el contracte,
fonamentada en l’intercanvi de drets i deures,
per ajudar a esdevenir persones preparades i
per formar part d’una ciutadania activa.
FINALITATS

• Oferir als adolescents i joves un espai on dur a terme les
seves activitats, aficions, somnis...

• Posar a l’abast dels infants, adolescents i joves un espai
on créixer.

• Facilitar

un espai de suport a l’estudi amb assistència
d’educadors/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... per tal que les persones que
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.

La Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül va ser creada l’any 1897 amb la voluntat d’atendre als 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.
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L’escola va tancar les seves portes l’any 2004 i el Patronat
de la Fundació va optar per construir un nou edifici per tal
de donar-li un nou ús. L’any 2007, s’inicia una nova etapa.
En el nou edifici s’hi han ubicat tots els serveis de Càritas
Interparroquial i l’activitat del projecte socioeducatiu per a
adolescents i joves Ksameu.

EL PROJECTE SOCIOEDUCATIU KSAMEU
Coincidint amb el tancament de l’escola, el Patronat de la
Fundació decideix analitzar quina és la realitat de la població infantil i juvenil de la ciutat i quines són les necessitats existents, per tal de generar un projecte que continuï
donant resposta a les finalitats per què va ser creada la
Fundació i continuar així amb la tasca educativa que l’ha
caracteritzat des del seu inici.

ATURA’T

CAIXA
PROINFANCIA
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L’estiu del 2008, comença l’activitat socioeducativa a
Ksameu amb l’organització d’un casal de joves i, el mes
d’octubre del mateix any, comença a caminar el projecte
socioeducatiu Ksameu. S’inicia així una acció educativa,
de caràcter diari i fora de l’horari escolar, dedicada als i les
joves i adolescents. S’adopta el nom Ksameu, doncs la voluntat és que en els nous espais els joves es trobin
com a casa seva, s’hi trobin còmodes, segurs,
amb l’escalf de persones que els valoren
CENTRE
i els estimen.
OBERT
KSAMEU és una proposta socieGARANTIA
ducativa per a adolescents i joves
JUVENIL
POSA’T A
que es desenvolupa a la ciutat de
PUNT
Figueres, i té com a objectius prioPATRONAT/
ritaris acollir i acompanyar adoEQUIP
lescents i joves en el seu propi
DIRECTIU
itinerari personal, posant esforç
GARANTIA
de manera especial en l’educació
JUVENIL
de la responsabilitat i el comproDeVellnou
mís a través d’una metodologia
de contracte, fonamentada en l’inFEM
tercanvi
de drets i deures, per potenTEATRE
ciar persones preparades per formar part
d’una ciutadania activa.

El Projecte socioeducatiu Ksameu l’any 2011 va rebre el
premi de la Fundació Carulla, en reconeixement a la tasca
educativa que desenvolupa i per la seva contribució a la cohesió social a Figueres.

CURS ESCOLAR 2016-2017

serveis i ajudes
46 %

SERVEIS
SOCIALS

El Centre Obert configura l’activitat principal del projecte
socioeducatiu Ksameu, es tracta d’un servei que s’ofereix
totes les tardes de dilluns a divendres durant el curs escolar. La proposta inclou les sortides trimestrals en cap de
setmana, les activitats de final de trimestre i durant l’estiu, el
mes de juliol i els primers 10 dies del mes d’agost en horari
de matí i tarda.
El funcionament està basat a partir del contracte, cada jove
en signa un on s’especifiquen els seus drets i els seus deures.

14 %
CSMIJ*

57 %

ESTUDIS
ADAPTATS

30 %

BECA
MATRÍCULA
CENTRE
OBERT

*Centre de salut mental
infantil i juvenil

Les activitats
grupals es
combinen amb
les d’atenció
personalitzada
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origen familiar
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

MARROC

CAT-ESPANYA

SUDAMÈRICA

ÀFRICA

A més de la relació contralcual que s’estableix, unes característiques conformen el projecte que el converteix en una
proposta diferent:

• l’assemblea com a eina de participació dels joves, es convoca cada mes, es posen en comú les propostes dels joves, es concensua la sortida del trimestre, la proposta de
tallers, la temàtica que es vol tractar a l’espai K –espai on
es treballen temes concrets com pot ser: gènere, drogues,
seguretat, sexualitat, religió...-

• el
Cada trimestre
s’organitza
una activitat
extraordinària.
Sortida a Vall Ter
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treball amb les famílies, a les que se les convoca
quatre ocasions durant el curs i una a l’estiu, per donar
a conèixer les carcterístiques del projecte i la proposta
d’activitats. També s’organitzen mensualment trobades
familiars.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE SOCIOEDUCATIU
Horari
16.30 a
18.00 h
18.00 a
18.20 h
18.20 a
18.30 h

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres
ESPAI
ESTUDI
Opcional
de 16 a 17 h

SUPORT A L’ESTUDI
Espai d’aula
Espai d’acompanyament grupal i berenar - opcional

ACTIVITATS
DE LLEURE

Esbarjo - descans

TALLERS, OCI OPCIONAL, ACTIVITATS DIVERSES
18.30 a
19.30 h Encaminat a treballar el creixement personal, les habilitats...

ESPAI JOVE
Es duen a terme activitats i dinàmiques que els ajudin en
el creixement personal, es participa d’activitats de la ciutat
realitzant voluntariat col·laborant amb entitats. Es porta a
terme els divendres de 19.00 a 21.00 h, a més de les sortides de caps de setmana.
Hi han participat 22 joves.

L’espai jove, per
a nois i noies de
16 a 19 anys,
s’organitza i
realitza activitats
de coneixement
del país, també
participen en
moltes accions
voluntàries a la
ciutat i comarca
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ESTIU

Les activitats
esportives:
running, curses
maratons, sortides
amb bicicleta...
tenen molt bona
acollida.

Oferta de diferents activitats matí i tarda durant el mes de
juliol i la primera setmana d’agost.
186 joves han participat en les diferents propostes d’activitats.
Als matins, s’han ofert espais d’estudi amb una metodologia
de proximitat i d’experimentació.
A les tardes, es fan activitats de lleure educatiu.
Campament el mes d’agost.

TREBALL AMB LES FAMÍLIES

Posem molt
esforç en
l’organització
de les trobades
amb les famílies,
buscant
dinàmiques
engrescadores.
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Ens reunim amb les famílies de cada jove a l’inici de cada
programa i els convoquem a quatre reunions a l’any, aquestes s’organitzen matí i tarda per a facilitar la participació.
Oferim un espai familiar per tractar diferents temes que les
mateixes famílies ens proposen.

KSAMEU ATURA’T
És un programa amb la finalitat d’atendre els i les joves expulsats temporalment dels instituts de Figueres i Vilafant.
Aquest projecte es va posar en marxa l’any 2012.
Signem, cada curs, un protocol amb cada centre de secundària. L’atenció s’ofereix de 9.30 a 13.00 h.
Durant el curs 2016-2017 s’han atès 91 expulsions, protagonitzades per 51 joves.

NOMBRE DE JOVES I EXPULSIONS ATESES
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NOMBRE D’EXPULSIONS PER CURSOS
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50 %
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NOMBRE D’EXPULSIONS PER JOVE, REITERACIÓ
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GARANTIA JUVENIL
El programa de Garantia Juvenil s’adreça a joves de 16 a
29 anys que no treballen i tampoc no estudien. L’any 2017
és el segon any de funcionament del programa.
Un projecte Singular DEVELLNOU - on hi han participat 10 joves
Un programa Integral POSA’T a PUNT – on hi han participat 30 joves, 14 dels quals amb una formació específica
d’educadors/-res en el lleure, i 16 joves formats en el coneixement del sector serveis, en l’entorn català transfronterer.
Joves en
el Projecte
DeVellnou

Les visites a les
empreses donen
força al projecte
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CAIXA PROINFÀNCIA
La Fundació Sant Vicenç de Paül és l’entitat coordinadora del
projecte CAIXA PROINFÀNCIA, que es va iniciar el mes d’octubre de 2016. Es tracta d’atendre les necessitats educatives
i socials dels infants i joves de 50 famílies de la ciutat de Figueres.
Figueres, és un dels 13 territoris de Catalunya seleccionats
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a
més vulnerables quant a infants i joves. Per això, el projecte
s’engloba dins del projecte INVULNERABLES, en el que hi
participa el Futbol Club Barcelona amb el programa FUTBOL NET i la Fundació Rosa Oriol.
El projecte pretén combatre la pobresa i trencar amb la xacra que sigui hereditària.
Cartera de serveis:
• Atenció psicoterapèutica
• Reforç educatiu
• Educació en el temps lliure
• Recolzament familiar
• Cartera de serveis
Caixa Proinfància s’inicia a finals de l’any 2016, creant una
taula de coordinació del territori per seleccionar les famílies
que participaran en el programa i cercant les entitats que
prestaran els serveis.
El primer any de posada en marxa, s’han atès menors
d’edat de 29 famílies de la ciutat.
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“FEM TEATRE”
Amb la voluntat de donar resposta a la necessitat de la ciutat
d’atendre als infants després de l’horari escolar, a finals de
l’any 2017, es va posar en marxa el projecte “Fem Teatre” a
l’escola Pous i Pagès del barri de Sant Joan de Figueres. Durant els primers mesos, la proposta compta amb 25 infants
inscrits de 6 a 12 anys que durant quatre tardes a la setmana
participen en una proposta d’activitat de lleure educatiu.
S’inclou en el programa, la participació en activitats al centre de la ciutat de Figueres.

L’EQUIP DEL CENTRE OBERT KSAMEU
Un grup format per 13 educadors i educadores contractats,
juntament amb la col·laboració de 28 persones voluntàries,
han treballat en els diferents programes.

Reunió de
voluntariat.

L’HORT
Des de l’any 2013, comptem amb un espai d’hort urbà de
l’Ajuntament de Figueres, una parcel·la que està destinada
a les entitats i que utilitzem per dur-hi a terme tallers d’horticultura amb els i les joves de Ksameu.
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LA FORMACIÓ
S’han planificat vàries formacions durant l’any, en què hi
participen l’equip educatiu del projecte, juntament amb el
voluntariat.

Un grup
d’educadors/es
del Centre Obert.

CURS
2016-2017

TOTAL

DADES ESTADÍSTIQUES
Atenció
expulsats/des

Centre Obert

Garantia Juvenil

CAIXA
FEM
PROINFÀNCIA TEATRE

Posa't
CURS
KSAMEU AULA
CoordiJULIOL
DeVellnou a Punt
Servei
ESCOLAR
ATURA’T OBERTA
nació
***

Infants

D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

6

2

8

2

1

1

0

1

2

0

4

1

2

0

2

0

3

0

28

14

14

4

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INFANTS / JOVES 355

61

53

95 91

44

4*

3

0

2

8

17

13

EDUCADORS/-ES 15
VOLUNTARIS/
ÀRIES
FAMÍLIES

195

100

46

29 39 13
29

12
25

L’equip de KSAMEU l’any 2017 estava configurat per: 15
educadors i educadores, 28 voluntaris i voluntàries i 3 persones de gestió, secretaria, neteja i manteniment.
JOVES KSAMEU ATURA'T *

Posa't a Punt ***
Prestació serveis #
EDUCADORS/ES
D
H

S'indica el nombre de joves.
Les expulsions ateses són: 88 expulsions
de nois / 4 expulsions de noies.
Projecte amb dues propostes:
Certificat de Professionalitat de lleure
educatiu 14, formació en habilitats 16 joves.
En aquestes dades hi ha infants i joves.
Hi ha educadors-res que estan en diferents
programes, algun pot estar en tres.

dona
home
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FINANÇAMENT DEL PROJECTE KSAMEU
El projecte socioeducatiu Ksameu, està finançat, per:
Generalitat de Catalunya,
• el Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC ;
• el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;
• el Departament d’Ensenyament,
Fundació Bancària La Caixa,
Ajuntament de Figueres,
Diputació de Girona,
Donatius de particulars,
Finançament propi de la Fundació Sant Vicenç de Paül.
Els ingressos de l’any 2017 han estat de 361.868,94 €,
repartits de la següent manera:
1,6 %

2%
3%

INGRESSOS

5%
5%

DONATIUS
9%

DIPUTACIÓ

15 %

JOVENTUT
AJUNTAMENT

43 %

10 %

DESPESES

ENSENYAMENT
Generalitat

14,3 %

LA CAIXA
DGAIA GENERALITAT

2%

1,5 %

15,6 %

ALTRES

73 %

PERSONAL
ACTIVITATS

FONS PROPIS

SUBMINISTRES

SOC

GESTIÓ

Les despeses de l’any 2017 han estat de 377.303,61 €

EL NOSTRE BALANÇ SOCIAL
L’aportació dels voluntaris i voluntàries ha estat de més de
4.000 hores de dedicació.
L’edifici on es porta a terme l’activitat principal, propietat de
la Fundació Sant Vicenç de Paül és un actiu que no es contempla en el gràfic econòmic.
500 hores dedicades a la formació dels educadors i educadores.
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A les coordinacions pedagògiques per a l’atenció dels joves
i que són molt importants, s’hi han destinat més de 1000
hores.
Des de Ksameu, es participa en diferents activitats de voluntariat de la ciutat; algunes propostes són:
• Apadrina un avi / una àvia,
• Gran recapte d’aliments,
• Suport a l’estudi del SIE de Càritas,
• Gran recapte de medicaments,
• Parada de Sant Jordi,
• Curses de la ciutat
• ...
Un seguit de temes es tracten de forma transversal durant
l’any. Els espais K han treballat: gènere, riscos a la nit,
educació sexual, xarxes socials i internet, alimentació, emocions, refugiats, entre d’altres, etc.

L’IMPACTE DE LA NOSTRA ACCIÓ

8 propostes socioeducatives
al llarg de l’any

15

EDUCADORS/-RES

28

V O LU N TA R I S / - À R I E S

FA N P O S S I B L E

(Ksameu)
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El projecte socioeducatiu es pot dur a terme gràcies a la col·laboració de:

I a les aportacions dels voluntaris i voluntàries
i a les donacions d’empreses i particulars.

T’agradaria participar en el nostre projecte?
Vols col·laborar amb KSAMEU?
Tens temps?
Nosaltres necessitem totes les aportacions
que es puguin fer: persones voluntàries, donatius, ajudes...

Projecte Ksameu ksameu.cat
@ksameu_figueres
projecte_ksameu

FUNDACIÓ PRIVADA “ESCOLA SANT VICENÇ DE PAÜL”
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