Jornada: Les polítiques familiars
a Catalunya: impacte, reptes
i nous models
Barcelona, 19 de setembre de 2017
Entitats Catalanes d’Acció Social

Societat en transformació. La família, un valor en alça
 Transformacions importants en les famílies catalanes

morfologia;

distribució de rols dins la llar; dificultats de conciliació; relacions entre pares, mares i
fills; pautes de criança, etc.
 Crisis i conflictes familiars

en ocasions sense disposar de les competències i

recursos necessaris per afrontar-los satisfactòriament.
 Sobrecàrrega familiar

aquesta pressió pot debilitar la seva pròpia estructura o

reduir la capacitat de reacció d’algun dels seus membres.
 Institució social bàsica de la família

primer marc de socialització, acolliment i

cura de la vida humana.
 Necessitat

poders públics liderin estratègies que s’adeqüin a les noves

necessitats i expectatives, i ofereixin suport a les famílies en l’exercici de la seva
funció educativa, afectiva i socialitzadora.
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La família com a poderós factor de protecció i prevenció
UN ESTIL EDUCATIU AFECTUÓS I POSITIU i UN BON CLIMA DE
COMUNICACIÓ A LA LLAR SÓN GRANS FACTORS DE PROTECCIÓ
 Influeix poderosament en els comportaments dels nens i nenes. La neurociència

indica que hi ha una CORRELACIÓ POSITIVA entre el DESENVOLUPAMENT DEL
CERVELL i la QUALITAT DE LES RELACIONS (els VINCLES), que s’estableixen
amb la criatura i les persones que l’estan atenent, pares i mares, sobretot en la
primera infància.

 Dona seguretat davant elements externs de risc.
 Evita situacions de violència (masclista i persones grans).

LA FAMÍLIA és, de la mateixa manera, un SUPORT fonamental en la
DETECCIÓ PRECOÇ de risc, i és imprescindible la seva implicació i
col·laboració en una possible intervenció.
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Visió universal i potenciadora. Polítiques de transformació i promoció
Necessitat de SERVEIS que, des de l’esfera pública atenguin famílies que,
malgrat no tenir una necessitat social concreta, volen consultar sobre

situacions emocionals o relacionals i d’educació dels seus fills i filles.
 Sense barreres que puguin estigmatitzar.
 Situats en espais comunitaris i entorns normalitzadors que donin resposta

integral i ajustada a les necessitats.
 Proactius i enforteixin relacions familiars saludables i competències parentals.
 Facilitadors de suport comunitari apropiat.
 Promotors d’una bona coordinació i corresponsabilització entre els serveis de la
comunitat.
 Assegurin sistemes de qualitat en el servei i bones pràctiques dels
professionals.
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Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies
Es concep com un instrument que permet impulsar i desenvolupar una acció de Govern
integral i transversal de totes les mesures que desenvolupen els departaments de la

Generalitat en l’àmbit del suport a les famílies.
Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies 2017-2020 (pendent d’aprovació):
 LA 1: Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques: 81 actuacions
 LA 2: Suport emocional i acompanyament al cicle vital. Orientació educativa i criança:
64 actuacions

 LA 3: Prevenció i suport a les famílies amb necessitats especials: 57 actuacions
 LA 4: Usos del temps: 49 actuacions
 Un total de 251 actuacions derivades de tots els Departaments
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Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies
Prioritats estratègiques
Línia d’Actuació 2: Suport emocional i acompanyament al cicle vital. Orientació
educativa i criança




SOAF: programes i serveis de caràcter preventiu i universal
Vincles de les famílies: intergeneracional i comunitat
Envelliment de qualitat

Línia d’Actuació 3: Prevenció i suport a les famílies amb necessitats especials







Salut mental i addiccions
Persones dependents
Violència intrafamiliar
Violència masclista
Perspectiva intercultural
Context penitenciari

Línia d’Actuació 4: Usos del temps




Equilibri de temps entre la criança i la cura, el lleure i el treball
Cultura
Coresponsabilitat
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Parentalitat
Aquests SERVEIS han de possibilitar la presa de consciència i sensibilització sobre
la importància del paper de la família en la seva funció educadora

Un pare o mare positiu és el que atén, potencia, guia i
reconeix als seus fills i filles
La parentalitat es pot aprendre
Amb programes d’orientació educativa per a pares i mares,
que donin eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma
positiva amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les
pròpies capacitats dels progenitors.
L’exercici positiu de la parentalitat (la criança positiva) és:
Una inversió
de futur
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Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)
 Serveis d’informació, atenció i suport a les famílies de caràcter preventiu i
universal, amb la finalitat d’acompanyar a les famílies en la millora del seu benestar
personal, familiar i social.
 Visió integral de la família que promou unes relacions afectives saludables.
 Actuen proactivament en la detecció i suport de situacions familiars per a prevenir
i evitar que evolucionin en problemàtiques més greus.
 Proporcionen a les famílies orientació i recursos en funció de cada necessitat.
 Acullen, informen i orienten a les famílies.

 Donen suport a les relacions familiars i d’orientació educativa per a millorar les
capacitats parentals.
 Fomenten la participació activa de les famílies a la comunitat, facilitant la
participació d’aquestes en el seu entorn més proper.
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Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)
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Foment de la parentalitat

Programa de prevenció:
perfil ampli i universal
de família

Basat en la parentalitat
positiva: treballar les
relacions parentals
positives
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Moltes gràcies

gencat.cat

