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Suport a Joves  
extutelats  

 

El Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves ex Tutelats, 
gestiona la prestació econòmica prevista per la Llei 3/2016 per a joves ex 
tutelats, iniciada l’any 2007. El Servei proporciona als joves majors d’edat 

ex tutelats, ingressos econòmics que els permetin desenvolupar el seu 
projecte d’autonomia i independència de manera progressiva. 

L’equip realitza l’acompanyament, en major o menor intensitat, per tal 
que el jove assoleixi major autonomia i realitzi el seu projecte personal. 
El suport econòmic està obligatòriament lligat al desenvolupament d’un 
pla de treball individual i al Programa de Seguiment Socioeducatiu. La 

persona jove s’ha de comprometre a seguir aquest Pla, i rep el seguiment 
d’un/a professional del SSASJE. 

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Perfil d’Usuaris Atesos

· Edat: Els usuaris atesos al SSASJE són 
joves de 18 a 21 anys de tot Catalunya. 

· Situació formativa : El 45,50% dels joves 
atesos estan cursant estudis superiors o 
preparant-se per accedir-hi. Un 18,43% dels 
joves té el GES o l’està cursant. Un 25,15% 
cursa formació ocupacional o programes 
adaptats. L’11% restant no ha assolit cap 
formació reglada i prioritza l’activitat laboral. 

· Situació laboral: El 79% dels joves atesos no 
treballen front el 13 % que ho fan en jornada 
complerta o parcial. 

· Situació Convivència: El 59% dels joves 
comparteixen habitatge i un 16% ho fan amb 
els avis, seguit d’un 13% que el comparteixen 
amb persones amb les que no tenen cap 
vincle (habitació de lloguer). Del total de joves 
actius, un 63,89% estan fent seguiment a 
l’àmbit social o de salut. 

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Programes dins del servei

El Grup d’Acollida preveu la recepció de les 
noves sol·licituds en el termini de 15 dies, 
no generar llista d’espera i detecta aquelles 
situacions dels joves que requereixen d’un 
abordatge més específic o necessiten de més 
suport inicial.

Al Grup d’acollida 1 són convocats tots els 
joves que setmanalment són derivats des 
de l’ASJTET. Els joves són informats del 
funcionament de l’equip i es revisa l’estat del 
seu expedient i els documents pendents. I 
amb la finalitat de completar l’expedient a 
nivell administratiu i acabar de concretar una 
proposta per part d’aquells que la tenen més 
perfilada, els joves són convocats a la setmana 
següent a una segona sessió –Grup d’ acollida 
2-. D’aquesta sessió surten amb una entrevista 
amb el seu educador/a referent. 

Els joves que no tenen clar un projecte són 
derivats al Grup d’Orientació. 

Aquest grup està adreçat a joves: 

1. Sense proposta formativa clara o definida o 
que no poden concretar-la fins el proper curs, 
i/o  2. Joves sense perspectiva laboral definida i 
poc qualificat. 

És destacable la poca iniciativa dels joves en 
construir un projecte estable, bé sigui per falta 
d’interès o per desconeixement dels recursos 
existents en el territori. En aquest sentit, molts 
d’ells han pogut redefinir el seu projecte un cop 
conegudes aquestes possibilitats.

D’altra banda, la majoria de joves que arriben al 
G.O. són joves amb poc recolzament familiar o 
del seu entorn.

El Grup de Projecció està adreçat als joves 
que compleixen els 21 anys durant els següents 
6 mesos i pretén recollir aquells aspectes que 
preocupen els joves un cop deixin de percebre 
la prestació, les orientacions i el suport 
educatiu. Els aspectes més treballats són el 
d’orientació laboral i l’accés a l’habitatge. 
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Valoració Global 

1. Els joves que han finalitzat el seguiment al 
SSASJE en el 2015 són més responsables i 
madurs, tenen més autoconeixement de les 
seves capacitats i del món que els envolta.

2. La realitat socioeconòmica actual (manca 
d’ofertes laborals per persones amb mínima 
formació reglada) fa que la formació guanyi 
rellevància i que la prestació econòmica permeti 
als joves continuar estudiant. 

3. La creació del Grup d’Orientació ha permès 
ajustar una proposta de treball a mida d’alguns 
joves sense perspectiva formativa–laboral inicial 
i que podien haver quedat exclosos del servei. 

Quines dificultats han d’afrontar 
els joves

La situació de major vulnerabilitat d’alguns 
dels joves atesos requereix d’un abordatge 
psicosocial i educatiu més enllà del seguiment 
de la prestació econòmica, que implica la 
coordinació i el treball conjunt amb altres 
professionals dels diferents territoris. 

La manca d’habitatge temporal especialitzat per 
atendre joves amb problemes de salut mental, 
discapacitat intel·lectual, amb problemàtica 

conductual o mares/pares amb fills augmenta 
el risc de vulnerabilitat d’aquests joves i els 
dificulta el seu procés cap a l’autonomia i 
l’emancipació. 
 
S’han començat a desplegar serveis específics 
d’orientació formatiu - laboral – Programes de 
Garantia Juvenil- que facilitaran l’accés dels 
joves amb menys motivació a la concreció d’un 
projecte de futur i al món laboral. 

Arran de les noves polítiques municipals de 
promoció de l’habitatge social, molts dels joves 
que ocupen un habitatge buit –“pis patada”-, 
han iniciat amb els Serveis Socials del territori 
les gestions necessàries per legalitzar la seva 
situació i accedir a un lloguer social. 

Xifres globals del servei 

L’equip està format per tres educadors 
socials i una treballadora social i atenen els 
joves de tot Catalunya (Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre). 

Al llarg del 2015 s’han atès 663 joves al 
servei.
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Reptes de futur i fets destacats  
del servei

• Potenciar l’accés als programes de 
Garantia Juvenil i establiment de circuits de 
col·laboració en els diferents territoris per 
disminuir el risc d’exclusió dels joves ex 
tutelats. 

• Reorganització i adaptació permanent de 
l’equip per donar una atenció de qualitat al 
volum de joves en seguiment, trobant l’ajust 
entre el procediment administratiu i l’atenció 
dels més vulnerables. 

• Incrementar la difusió del servei, la 
comprensió de les seves característiques i 
l’ajust de les expectatives dels joves, dels 
familiars i professionals. 

• Cercar estratègies per millorar la resposta 
en aquests casos:

- Joves sense suport familiar o mares joves 
que no tenen vivenda en el moment d’accedir 
a la prestació i no compleixen criteris d’accés 
a pisos assistits o no accepten: treballar la 
derivació dels casos amb antelació, acord 
amb pensions de la zona. 

- Joves que faran 21 anys i no han accedit a 
una activitat laboral estable i es poden veure 
abocats a abandonar els estudis: definir els 
casos susceptibles de rebre la RMI i altres 
suports socials. 
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