federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de mallorca

Projecte FERYA III – Familias en Red Y Activas
Benvolguts pares i mares,
Vos adjuntam informació sobre la tercera fase del projecte FERYA (Familias en Red y
Activas), dissenyat i desenvolupat junt amb IREFREA (Instituto Europeo de Estudios en
Prevención) i organitzat en col·laboració amb FAPA Mallorca.

DADES PER APUNTAR-SE
QUAN?

Divendres 17 d’abril – de 16 a 20 hores
Dissabte 18 d’abril – de 10 a 14 i de 16 a 20 hores

ON?

IES Berenguer d’Anoia – Inca

COM?

Inscriviu-vos amb el següent formulari:
www.fapamallorca.org/ferya/ferya3
Tothom amb ganes de participar activament en prevenir riscos que afecten
als nostres fills
El taller és gratuït. Servei de guarderia (l’heu de sol·licitar a la inscripció) i
el dinar de dissabte per assistents i fills està inclòs.
www.fapamallorca.org/ferya

QUI
COST
MÉS INFO

Amb aquest taller entrem a la tercera fase del projecte FERYA. Ja som un grup actiu de més
de trenta pares i mares de 20 APIMES de Mallorca. També s’han fet tallers a Eivissa i es farà
un a Menorca. Us convidem a formar part del moviments de pares i mares que tenim com
objectiu prevenir els riscos que afecten als nostres fills.
El programa FERYA està patrocinat pel Plan Nacional sobre Drogas, dissenyat i coordinat des
de Palma, ja s’ha realitzat a Mallorca (Palma i Pollença) i altres comunitats autònomes. En
aquesta etapa pretenem consolidar i avançar en les estratègies d’empoderament que es
treballaren a la primera fase, de la qual teniu més informació a www.fapamallorca.org/ferya
i al final d’aquest document.
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VOLEU SABER UN POC MÉS DE QUÈ VA?
COM DEFINIM EL EMPODERAMENT?
QUINS OBJECTIUS PERSIEGUIM?
Entenem l’empoderament com el procés en el qual les persones col·laboren per
aconseguir canvis en les seves comunitats, exercint més poder i influència sobre els temes
que els importen.
El curs treballa la capacitació de les APIMA com a element de prevenció social dels riscos
que afecten als nostres fills i, al mateix temps, les noves estratègies ens aporten beneficis
organitzatius a les associacions. Alguns dels objectius que treballarem són:


Capacitació en el lideratge als responsables de les organitzacions



Definició de necessitats i objectius



Desenvolupament d’estratègies, accions i col·laboració en xarxa



Intervenció social en la prevenció de riscos



Millorar la gestió, desenvolupament i avaluació de les organitzacions



Establir aliances entre organitzacions i amb professionals de la prevenció

Aquest taller té una durada de 20 hores, distribuïdes en un divendres horabaixa i dissabte
matí i horabaixa, i se complementa amb activitats a realitzar pel grup a través d'internet.
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surge el programa
FERYA

Por qué

SÍNTESIS| Proyecto Familias En Red y Activas (FERYA)



actúa el FERYA
cambios busca
producir
hasta el momento

Productos

Qué

Cómo







Existen una serie de problemas que afectan a los adolescentes, que van
aumentando con el tiempo y que se encuentran relacionados.
Entre ellos destaca el consumo de alcohol y las borracheras, donde las
estadísticas muestran que en nuestro país un 30% de adolescentes se
embriaga los fines de semana de forma habitual. Paradójicamente, la
aceptación social de este consumo y sus riesgos como inevitable provoca que
ni se tomen ni se exijan responsabilidades, ni se actúe ante ello.
El programa FERYA son soluciones. Con la prevención del consumo de alcohol
como hilo conductor, busca involucrar a las familias en la promoción de
hábitos saludables y la prevención de riesgos que afectan a sus hijos, sobre
todo, en los contextos de socialización de los hijos.
FERYA es un proyecto estructurado pero al mismo tiempo dinámico, abierto y
adaptable a cada contexto y/o colectivo que tiene como objetivo que las
familias lideren los cambios necesarios para mejorar las condiciones sociales
de las cuales depende el bienestar de nuestros hijos.
El programa va dirigido a los responsables (individuos y equipos) de las
asociaciones de padres y madres para que, una vez capacitados, pueden
iniciar un proceso de empoderamiento y liderazgo de sus organizaciones y
miembros, trabajar en coalición con otras organizaciones y profesionales, con
objetivos y acciones consensuadas para incidir tanto en su contexto de
proximidad como sobre aquellos debates y cuestiones públicas que es preciso
llevar a la agenda política.

Hemos pasado la fase experimental o de gestación. Durante esa fase hemos
logrado:







un manual
materiales de difusión
16 boletines
una web
4 grupos activos de padres que lideran en 4 CCAA
acciones mediáticas de concienciación en Baleares
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