


FER-SE ADULTS
EN COMPANYIA 

Acompanyem a joves sense xarxa familiar o 
extutelats a créixer, oferint-los un punt de 
referència perquè puguin emancipar-se amb 
més oportunitats.



COM HO FEM?

PRINCIPALS METES

EL 2018 EN XIFRES

XARXA DE SUPORT   

Que el jovent pugui disposar 
de referents adults i persones 
que conformin la seva xarxa 
de suport, els permet establir 
vincles de confiança i arribar a 
més oportunitats.

OPORTUNITATS
PER A L’EMANCIPACIÓ 

El punt de partida del jovent 
tutelat i extutelat els demana 
més esforç i perseverança 
que l’habitual per a joves de 
la seva edat. A l’hora que els 
animem a responsabilitzar-se 
de les decisions a prendre en 
el seu camí cap a l’emancipa-
ció, treballem per tal que la 
societat els ofereixi les opor-
tunitats necessàries.

DRETS FONAMENTALS  

Defensem el dret a ser atès/a 
més enllà dels 18 anys, el dret 
de les persones migrants, el 
dret d’accés a l’habitatge , a la 
salut, a l’educació i al treball.

Treballem posant les 
persones al centre, i el focus 

de la intervenció
en el vincle entre elles

Els nostres valors: confiança, 
qualitat, compromís, 
innovació, inclusió, 

entusiasme i participació

140 351 101 86 14

interessats/des
en voluntariat

voluntaris/es socis/es professionalsjoves



TRAJECTE

Acompanyament socioeducatiu a les ne-
cessitats d’emancipació del jovent. Permet 

atendre al jovent des de l’àmbit tècnic a 
través de l’elaboració del seu pla de treball. 

PISOS ASSISTITS
Hi conviuen joves amb com-
panys/es, acompanyats per una 
educadora. La possibilitat d’es-
tar-hi durant 3 anys els permet 
construir la seva emancipació.

REFERENTS
Vincle de confiança entre 
un/a jove i una persona vo-
luntària adulta per compartir 
el camí cap a l’emancipació.

MENTORHABILITATS
Amb l’objectiu comú de millo-
rar la trajectòria formativa del 
jovent, el projecte combina la 
mentoria 1 a 1 amb trobades 
grupals i un espai d’estudi.

ACULL
Acolliment de persones 
joves migrades a la llar d’una 
persona o família voluntària, 
durant 9 mesos.

GR 16-18
La mentoria i la fotografia 
generen un espai grupal on 
el jovent encara tutelat (16-18 
anys) s’ expressa i aprèn els 
recursos per a l’emancipació.

Projectes d’habitatge Projectes de mentoria

JOVES
que demanen suport

Persones interessades en el 
VOLUNTARIAT

d’acompanyament al jovent

PRIMERES ACOLLIDES

 S’ informa a les persones
 S’accepta o es descarta la seva participació

 Es deriva la persona al projecte adequat

ELS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT 
A L’EMANCIPACIÓ



 … Punt de Referència m’ha donat 
un vincle amb la meva mentora Marta, 
qui m’ha facilitat conèixer la ciutat de 

Barcelona, aprendre la llengua i (el més 
important) m’ha ensenyat el què és 

l’amor desinteressat. Vaig demanar ajuda 
i me la va donar. 

Kathe



JOVES
ALS QUI ATENEM 

Les noies i nois extutelats són joves 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 
tenen el repte d’emancipar-se per davant.



Què els fa més vulnerables
en el seu punt de partida?

Fer-se grans sent molt joves suposa créixer 
amb una:

- Estabilitat emocional debilitada
- Falta de xarxa familiar de suport
- Manca d’experiència professional
- Poca estabilitat en els recursos dels que 

disposen
- En alguns casos, manca de coneixement de 

l’entorn (llengua, ciutat...)

I quines són les seves fortaleses?

- 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
- Altes habilitats de superació i d’adaptació 

davant dels reptes
- Interès i facilitat per l’aprenentatge

Els països d’origen del jovent són diversos, malgrat gran part de les persones són de procedència 
magrebí o d’altres països de l’Àfrica Subsahariana.   

La majoria del jovent atès es troba en la 
franja entre els 18 i 19 anys, tot i que la 
consolidació del projecte GR16-18 per a 
joves en darrera fase de tutela ha incre-
mentat el nombre de noies i nois que 
volen preparar el seu itinerari abans de 
l’arribada de la majoria d’edat. 

Un 83% del jovent atès són nois, però 
en números absoluts s’han incorporat 
més noies en els projectes en els darrers 
anys, una proporció entre gèneres que 
es manté també per al jovent atès per 
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extu-
telats (ASJTET).
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OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Punt de Referència contribueix en l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, 
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015. Acompanyem al jovent tutelat i 
extutelat fent incidència en els següents objectius:

Aconseguim la modificació de l’article 19 de la llei13/2006 de Prestacions So-
cials de Caràcter Econòmic (equivalent a la Renda Garantida de Suficiència de 
Catalunya), que garanteix un ajut econòmic al jovent extutelat fins els 23 anys 
perquè puguin finalitzar els seus estudis.

Participant als projectes de mentoria:
• el 80% del jovent millora en competències transversals
• el 71,4% del jovent aprova els seus estudis

Garantim que un mínim del 15% de places en els projectes de mentoria es 
destina a noies.

Un 71% dels i les joves participant als projectes de mentoria decideix continu-
ar estudiant quan finalitza els seus estudis obligatoris.  

El 100% del jovent que participa als projectes de mentoria aprèn la llengua, 
coneix el territori i els recursos que aquest ofereix.

El darrer any hem:
• doblat el número de places en habitatges per a jovent extutelat.
• obert 6 noves places d’acolliment familiar per a jovent migrant sense su-

port familiar

• El nostre model de treball passa pel treball en xarxa. A tots els nostres Pro-
jectes cerquem la complicitat de les administracions publiques, les organit-
zacions socials, el teixit empresarial, les fundacions privades i la ciutadania.

 • Hem impulsat la Coordinadora de Mentoria Social, una nova xarxa de pro-
jectes que tenen en comú la mentoria com a metodologoa d’inclusió social. 

 • Som membre fundador de l’European Center for evidence-based Mentoring.



COL·LABORACIONS
D’EMPRESES

Econòmiques, per un projecte determinat o pel conjunt de l’entitat

La solidaritat es tradueix en beneficis directes per al jovent tutelat i extutelat. 
Les vies més comunes són: 

• Donatiu directe
• Teaming, recaptació d’1€ mensual de la 

nòmina del personal de l’empresa. 
• Worldcoo, l’arrodoniment a l’alça del preu 

en la compra d’un producte és el benefici 
per l’entitat.

Recursos humans

Promou el voluntariat entre els empleats, 
ja sigui com a mentores dels projectes o 
com a voluntariat de suport en la gestió  de 
l’entitat.

Serveis

Segons l’especialitat de l’empresa es pot 
col·laborar oferint els serveis de manera 
gratuïta, probono o a baix cost.

Recursos materials

Donació de productes o mobiliari per als 
pisos assistits on conviuen els i les joves, o 
d’oficina. 

Difusió de la nostra tasca

Sensibilitzar de la nostra raó de ser aprofi-
tant els canals de difusió que tinguin a la 
seva disposició.

Per a donar-nos suport comptem amb la col·laboració d’empreses que ens fan aportacions:   



PREMIS
I RECONEIXEMENTS

2018 Premi Civisme a la innovación al projecte GR16-18. Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de la Generalitat de Cataluya

Premi Solidaritat. Institut Drets Humans de Catalunya

2016 Premi Pompeu Fabra al Voluntariat Lingüístic. Generalitat de Catalunya

2015 XII Premis Francesc Candel. Mentoria per a joves immigrants i refugiats.

Premi Església Plural al Projecte Referents

2014 Premi d’acció social Mercè Bañeras i Maria Figueras.

2013 El projecte Referents seleccionat en el rànquing de les 10 bones pràctiques dins del 
projecte Verso.

2010 Premi Acció 21 a la iniciativa “El Trampolí, un pis assistit sostenible”.

Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Premi 5 caves, 5 projectes solidaris Una iniciativa empresarial de Caves Berdié&em-
preses i de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

2008 3r Premi Federico Mayor Zaragoza a les bones experiències d’intercanvi entre perso-
nes de diferents cultures i a nous models de convivència plural.

2007 Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya al Projecte Referents d’àmbit lo-
cal-comarcal.



PARLEN
DE NOSALTRES



Associació Punt de Referència
Entita t declarada d’útilit at  pública

C. Sant Antoni Abat, 10, 2n pis
08001 Bar celona

T. 93 329 74 27
ww w.puntderef erencia.or g


