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L’ONG EDUCO TORNA A APOSTAR PER LA FUNDACIÓ CASAL L’AMIC 
 
 

L’ONG global Educo col·labora novament amb la Fundació Casal l’Amic des de 2014 

amb el seu Programa d'Acció Social (PAS) dirigit a entitats locals d'atenció a la 

infància i adolescència en situació de vulnerabilitat a Espanya que treballen en l'àmbit 

de l'educació i volen integrar l'enfocament de drets de la infància. Aquest mes de 

setembre de 2015 Educo va renovar el conveni signat l’any 2014 amb l’entitat 

tarragonina, com a mínim, per a un any més. El PAS busca la conformació d'un espai 

de reflexió i aprenentatge on a través de la formació, el debat i el suport entre iguals, 

es creï una xarxa que asseguri i reforci els avanços; que permeti explorar relacions de 

partenariat i col·laboració, així com reflexionar sobre possibles accions conjuntes tant 

en el camp de la intervenció social com en la incidència política.  

En el conveni signat, la Fundació Casal l’Amic es compromet a treballar i assolir en la 

mesura possible tot un seguit d’objectius els quals pretenen millorar les condicions de 

vida dels infants i adolescents, i en concret, aquells vinculats al Casal. Així doncs, les 

intervencions socioeducatives es duran a terme per desenvolupar el projecte segons la 

proposta presentada a la convocatòria; avançar en el treball en relació a l’Enfocament 

de Drets de la Infància implementant les primeres fases de la Política de Protecció de 

la Infància a l’entitat; promoure la difusió de la Política de Protecció i el Bon Tracte als 

entorns pròxims de l’entitat i fer incidència política en la mesura del possible; formar-se 

en Participació Infantil i crear els estàndards de l’entitat com acció per a incrementar 

els entorns de Protecció de la Infància; participar activament a la xarxa d’entitats amb 

les quals col·labora Educo; avançar en el rendiment de comptes i transparència del 

projecte.  

És per això que la col·laboració d’Educo a la Fundació Casal l’Amic reverteix en dos 

nivells diferenciats. Per una banda, específicament en el projecte socioeducatiu del 

Centre Obert, en el que s'incorporen els Drets de la Infància dins del projecte com un 

dels principis rectors. També, al llarg del curs, les propostes d'activitats i actuacions 

d'Educo es van entrellaçant amb els objectius de la programació, aquest curs centrada 

en promoure la Resiliència. 

D’altra banda, la Fundació està apostant per crear una Política de Protecció de la 

Infància per tal de definir mecanismes que garanteixin una protecció total a aquells 

nens, nenes i adolescents que estiguin vinculats a les accions socioeducatives de la 

Fundació Casal l’Amic. 

 

 

 


