PROJECTE PEL SEGUIMENT DELS ACOLLIMENTS EN
FAMÍLIA EXTENSA
El present projecte respon a la nostra voluntat de col·laborar amb la xarxa de serveis i amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància, en tot el que té a veure amb la protecció i seguiment
de la infància vulnerable. En concret, el nostre propòsit és ajudar a les famílies extenses, que
estan acollint un infant o adolescent, en aquest procés. Volem facilitar un suport professional i
especialitat que d’acord amb les indicacions del sistema de protecció, els garanteixi un
recolzament durant aquest etapa. Així mateix pretenem enfortir a les famílies que estan
desenvolupant aquesta tasca per tal que puguin seguir-la desenvolupant i fer-ho encara amb
millors condicions. Alhora, ens posem també a disposició dels Equips d’Atenció a la Infància i
Adolescència per tal de col·laborar amb ells, en la valoració del desenvolupament de
l’acolliment així com també en la part d’estudi i valoració ( exclusivament del nucli acollidor )
en nous casos d’acolliments en extensa.

OBJECTIUS:
1. Objectius estratègics


Oferir un suport, orientació i acompanyament professional a les famílies extenses que
han acollit a algun infant.



Col·laborar amb els equips especialitzats, per facilitar que tots els infants i adolescents
que hagin de ser separats del seu nucli familiar, tant de forma temporal o permanent, i
disposin de família extensa, puguin ser acollits per la mateixa.
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2. Objectius operatius
En relació a les famílies acollidores:


Acompanyar a les famílies extenses acollidores per tal que assumeixin les funcions
parentals substitutives.



Reforçar les potencialitats de la família acollidora.



Facilitar a les famílies acollidores recursos socioeducatius .



Promoure noves formes de fer i actuar per afrontar situacions.



Treballar amb les famílies les situacions que és produeixin amb els pares dels infants i
aprendre a gestionar-les.

En relació amb els infants:


Garantir el seguiment de la totalitat dels infants acollits.



Guiar als infants en la comprensió de la seva realitat familiar.



Acompanyar als infants en el moment d’incorporar-se al nucli familiar acollidor.



Fer participar als infants en la presa de decisions, en funció del seu moment evolutiu.



Atendre les necessitats socioeducatives dels infants i cercar-los els recursos necessaris.



Donar suport a l’escolarització i a la integració dels infants en els diferents recursos
comunitaris.



Acompanyar emocionalment als infants en els espais de visita amb els seus pares.

En relació amb els professionals del territori:


Acordar conjuntament amb l’EAIA referent, els criteris de validació dels nuclis de
família extensa.



Acordar conjuntament amb l’EAIA el règim de visites amb els pares i altres familiars.



Acordar conjuntament amb l’EAIA referent, les renovacions de mesura d’acolliment en
família extensa.



Acordar conjuntament amb l’EAIA referent la relació amb EBASP pel seguiment de
diverses àrees.( escolar, integració comunitària ... )



Acordar conjuntament amb l’EAIA d’interlocució amb l’escola del nen/a.



Acordar conjuntament amb EAIA la relació amb serveis de Salut Mental.
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MARC METODOLOGIC :
Durant el període de seguiment dels acolliments en família extensa, es valora la necessitat de
prestar molta atenció a la fase d’acoblament i vinculació. És important centrar la intervenció
professional en l’evolució dels vincles, veure com l’infant és tractat en les seves necessitats
pels adults acollidors.
Per a l’infant en la mesura que va mostrant la necessitat de ser acceptat i reconegut en el nou
entorn familiar, els acollidors es van convertint en figures que prenen una nova
significació,assumint funcions parentals i de cura.
a) Aspectes a treballar amb les famílies i els infants acollits :


Ajudar als infants a elaborar la seva història personal i acceptar la realitat dels seus
pares, de forma entenedora segons el seu moment evolutiu.



Assessorar la família en relació a les intervencions educatives relacionades amb el dia a
dia entre família acollidora i els infants i de manera especial amb els adolescents.



Oferir recolzament en el procés escolar dels infants acollits i possibles dificultats
posteriors. Caldrà facilitar recursos educatius pels infants i acompanyar a la família
acollidora en el procés de coordinació amb els tutors escolars.



Realitzar un acompanyament en el règim de visites que tindran amb els pares,
germans o altres familiars. Ajudar a l’infant a entendre aquest espai dins de les
dificultats actuals dels seus pares minimitzant l’impacte negatiu que els hi pugui
generar.



Potenciar la integració dels infants en els espais lúdics- educatius del seu entorn.



Potenciar la integració dels adolescents i joves al món laboral i/o universitari.

b)

Aspectes bàsics a tractar amb els EAIA’s referents:



Pronòstic de recuperabilitat dels pares.



Previsió de durada de la mesura.



Model i periodicitat de la relació dels infants amb els seus pares.



Avaluació de l’acolliment.
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c) Aspectes bàsics a tractar amb altres professionals de la xarxa:


Treballar conjuntament amb els professionals de l’escola per millorar les relacions
escola- família acollidora.



Treballar conjuntament amb altres professionals de la xarxa comunitària que estiguin
intervenint, per aconseguir una adequada integració dels nous acollidors.



Definir estratègies conjuntes per millorar el procés de socialització dels infants i les
famílies acollidores.

METODOLOGIA DE TREBALL :
1. Seguiment amb acolliments en família extensa:
Assumir el seguiment un cop s’ha fet efectiva la proposta d’acolliment simple o
permanent en família extensa.


Garantir la estabilitat del nucli acollidor amb les condicions suficients, per ajudar
als infants en el seu creixement harmònic.



Integrar la realitat dels pares i germans, si és el cas, mitjançant contactes, visites
i/o sortides, de manera que és faciliti el retorn de l’infant amb els seus pares, si les
condicions així ho aconsellen. Si no és possible el retorn ni els contactes, és
necessari vetllar pel respecte a la imatge, particularitats i identitat dels pares i
infants.



Vetllar pel manteniment del suport dels serveis de socioeducatius.



Definir amb la família acollidora intervencions que permetin la millora del procés
de socialització dels infants i les famílies acollidores.
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1.1. Tasques:


Observació de la família acollidora i els infants acollits.



Entrevistes amb els infants acollits.



Entrevistes amb els famílies acollidores.



Visites i entrevistes al domicili de la família acollidora.



Elaboració d’informes de seguiment.



Coordinació amb els professionals de la xarxa.



Previ consens amb l’EAIA participació en les visites amb els pares biològics.

2. Estudi del nucli acollidor derivat des de l’EAIA:
Participar en la fase d’estudi iniciada per l’EAIA , en la valoració de la família extensa,
per concloure amb la proposta de nucli acollidor idoni, si és el cas.
2.1. Tasques :


Entrevistes amb els possibles acollidors.



Visites al domicili de la possible família acollidora.



Elaboració d’informes.



Coordinació amb els professionals de la xarxa.
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ESTRUCTURA PROFESSIONAL
1. EQUIP:
L’equip està format per una psicòloga, una treballadora social i una pedagoga a jornada
parcial.
Cada professional assumeix el seguiment del cas de forma individualitzada. Actuarà com a
referent davant l’EAIA, família extensa acollidora i altres serveis externs.
Serà el responsable final de l’elaboració de la documentació requerida per cada cas, amb el
previ consens de la resta de membres de l’equip.
2. FUNCIONS DE L’EQUIP:


Detectar possibles disfuncions amb la cura adequada de l’infant.



Donar suport i orientació a les famílies acollidores.



Donar suport i orientació als infants acollits.



Fer les derivacions a un tractament psicològic, si s’escau.



Recollir dades sol·licitades per DGAIA per facilitar l’avaluació del programa i
d’altres previstes en el conveni.



Afavorir les condicions que garanteixin l’acollida dels infants en un ambient
d’afecte, comprensió i seguretat emocional i material.



Actualitzar la informació respecte a la situació social i familiar de la família
acollidora.



Acompanyar als nens i nenes en la preparació prèvia i/o posterior de les visites
amb els pares.



Preparar o treballar posteriorment amb els infants la visita amb els pares.



Coordinar-se amb els EBASP i xarxa comunitària.



Complementar els plans de treball de l’EAIA pel que fa al treball i següent
desenvolupament amb la família extensa i l’infant.
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TRASPÀS DELS CASOS :
En aquest aspecte, cal preservar i donar importància al moment de cada un dels acolliments.
Es valora clau en el disseny del procés de traspàs dels casos al nostre equip que el professional
que fins ara ha estat en contacte amb la família acollidora, pugui realitzar directament el
traspàs al nou professional així com la presentació personalment d’aquest.

Protocol :
-

Presentació de l’Equip a l’EAIA.

-

Reunió del referent de l’EAIA amb el tècnic de l’Equip de Seguiments d’Acolliment en
Extensa : Aquesta reunió es planteja per poder fer un traspàs de la situació general del
cas, el trasllat dels acords i de les informacions més importants, així com la previsió i
pronòstic del cas tant pel que fa als acollidors com als pares biològics.

-

Presentació amb la família: On el tècnic derivant presenta personalment al nou tècnic
que farà el seguiment de l’acolliment.

Temporalitat :
En el moment de la confecció del present document existeixen 40 casos amb mesura
d’acolliment en família extensa.
En funció de la disponibilitat dels tècnics de l’EAIA es preveu que tot el traspàs pugui estar
finalitzat en 2 mesos ( iniciant-se l’1 de desembre i finalitzant l’1 de febrer ).
L’expedient físic de la família restarà a l’arxiu de l’EAIA. Aquest equip facilitarà al nou equip de
seguiment un informe resum genèric de la família on s’explica la situació de la família
biològica i extensa amb els principals punt a tenir en compte, dades familiars bàsiques així com
acords i principals objectius a treballar.
A partir de la recepció de l’informe i de la realització de l’entrevista de presentació amb la
família, el nostre equip inicia el seguiment.
S’estableix que trimestralment es realitzarà una reunió entre la coordinació de l’EAIA i l’Equip
de Seguiments per tractar global i genèricament l’evolució dels 31 casos, les incidències més
destacables i/o informacions a tenir en compte.
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Per altra banda si en qualsevol de les situacions que es presentin es requereix de la intervenció
més concreta del professional de l’EAIA es convocarà a aquest per mantenir-hi una reunió
específica per tracta el cas.

AVALUACIÓ :
S’estableix que anualment l’equip de seguiments trametrà un informe específic per cada cas
amb les principals observacions i consideracions tècniques.
Així mateix l’equip elaborarà una memòria anual que contemplarà : nombre de famílies ateses,
tipologia de les mateixes, nombre de visites al domicili, nombre d’entrevistes realitzades amb
l’ infant, amb la família, nombre d’acompanyaments en permisos, nombre d’acompanyament
en tràmits, i altres dades que puguin resultar significatives pel derivant o pel propi equip.
Aquesta mateix memòria es farà arribar a la SAIA de Girona.
Alhora l’equip de seguiment dels acolliments en extensa es planteja com a indicador de bon
funcionament del projecte :


Anàlisi de la millora i evolució del desenvolupament de l’infant:

-

Major relació amb l’entorn social del lloc on viu.

-

Evolució i resultats a nivell escolar.

-

Variació de la relació amb els iguals.

-

Bona relació amb els components de la família acollidora.

-

Acceptació de la realitat dels seus pares.

-

Millores en la relació amb els pares.



Identificació d’aspectes de millora respecte a la família acollidora:

- Acceptació de l’infant que han acollit amb totes les seves dificultats.
- Acompanyament de l’infant tenint present les seves necessitats.
- Evolució en la relació i acceptació de la situació dels pares de l’infant.
- Utilitzar el recolzament de l’equip tècnic per a la millora de tots.
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