Si tens interès en participar, contacta'ns:
COAPA
971 432 131
info@fapamallorca.org

FAPA — Mallorca
971 432 131
info@fapamallorca.org

Famílies en xarxa i actives
a les Illes Balears
Programa d'empoderament
familiar per prevenir riscos que
afecten a menors, sorgit de l'aliança
entre professionals de la prevenció

FAPMA — Menorca

(IREFREA) i representants de les

650 395 439
blescarnero@gmail.com

principals federacions d'associacions
de pares i mares

FAPA — Eivissa
649 931 498
fapaeivissa@gmail.com

FAPA — Formentera
666 127 105
safeixaformentera@gmail.com

CONFAECIB
609 609 536
jjbouzas@gmail.com

IREFREA
Montse Juan
971 727 434
info@irefrea.org

Més informació:

Famílies en xarxa i actives
a les Illes Balears

www.ferya.es
www.fapamallorca.org
www.confaecib.com

@PlataformaFerya

L'objectiu és
educar als nostres
fills perquè siguin
responsables
i autònoms

Les famílies
tenim molt que
compartir
Col·labora amb:

Dirigit a pares i mares que
lideren associacions on participen
les famílies (d’alumnes, veïnals, d’oci
i temps lliure, d’immigrants, etc.)

Involucrem directament a les famílies perquè juguin un paper
protagonista en el desenvolupament d'un model social basat
en el benestar dels nostres fills.

L'empoderament
com a estratègia
social innovadora
i constructora
de ciutadania

La prevenció del consum d'alcohol es converteix així en el
motor d'un moviment ambiciós que situa la prevenció en el
centre de l’interès social i als pares i mares com a element
actiu principal.

Les metes del programa són:
Formar i capacitar líders de les associacions on participen les famílies (escolars, veïnals, d’oci i temps lliure,
d’immigrants, etc.) perquè juguin un paper actiu en la
prevenció
Introduir la prevenció de riscos evitables en el desenvolupament de les activitats quotidianes de les entitats socials.

Capacitar a la societat civil és una
forma eficaç de construir salut pública.
L'empoderament, o capacitació, és una
revolució sociològica en procés, que permet
pensar i canviar la forma en la què els
ciutadans concebem el nostre entorn.
Què és el que fa l'empoderament de les famílies
organitzades un procés nou?
Cal construir una ciutadania que tingui com a prioritat a la
població més necessitada de protecció: els nostres fills i filles.
El programa proposa una estratègia activa que permeti incidir
en les prioritats socials i en els recursos disponibles.
FERYA promou la corresponsabilitat de les entitats implicades.
El canvi de perspectiva és complet perquè definim objectius i
accions mitjançant la suma d'aliances i habilitats col·lectives.

Propòsit, metes i objectius
El propòsit últim del programa FERYA és prevenir els riscos
que afecten els menors mitjançant la prevenció o el retard
en l'edat d'inici del consum d'alcohol i els riscos relacionats
amb aquest consum.

Per això, el programa FERYA es planteja els
següents objectius:
Capacitar en el lideratge i amb estratègies de col·laboració en xarxa als responsables de les organitzacions.
Posar al seu abast les eines necessàries per definir les
seves necessitats i fixar les seves metes.
Promoure les habilitats necessàries per al desenvolupament d'estratègies i plans d'acció, advocant pel canvi i
influint en el desenvolupament de polítiques.
Subministrar el suport necessari per posar en marxa
intervencions preventives adequades al context on desenvolupen les seves activitats quotidianes.
Millorar la gestió i el desenvolupament de les organitzacions augmentant la participació, l'associacionisme i la
sinergia.
Oferir les eines necessàries per obtenir resultats eficaços
i avaluar les iniciatives posades en marxa.

Les estratègies
d’empoderament aporten
solucions i beneficis en el
treball quotidià de les
organitzacions que participen

