federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de mallorca
C/ Gremi de Tintorers 2, 07009 Palma

Projecte FERYA - Familias en Red Y Activas
Benvolguts pares i mares,
vos adjuntam informació sobre el segon taller del projecte FERYA (Familias en Red y Activas), organitzat
per IREFREA, FAPA Mallorca i FAIB-CONCAPA.

QUÈ ÉS?
El projecte FERYA, patrocinat pel Plan Nacional sobre Drogas i coordinat des de Palma, es duu a terme a
Balears, Madrid i Galícia. És la fase aplicada del projecte EFE (European Family Empowerment), un estudi de
3 anys sobre empoderament de les famílies europees realitzat entre Espanya, Portugal, Regne Unit, Suècia,
Rep. Txeca i Eslovènia.

EMPODERAMENT?
D’una manera resumida, podem dir que l’empoderament és 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. En el cas concret de les APIMA i famílies, capacitant-nos perquè actuem de manera eficaç davant
els riscos que ens afecten.

PER QUÈ?
Pensam que la finalitat del taller encaixa perfectament amb els objectius de les APIMA, ja que una
associació més forta és més eficaç i pot aconseguir millor les seves fites.
Darrerament les APIMA hem tengut diverses oportunitats per demostrar que tenim veu i que la sabem fer
sentir. El 28N, el 25A i la darrera PLANTADA del 9M són exemples del que són capaç les APIMA, com a
representants d’uns pares i mares preocupats pel futur dels seus fills. Aquest taller pretén anar un poc més
enllà i incidir en la capacitació i l’empoderament com a associacions davant els riscos socials que pateixen
els nostres fills i filles.

QUAN, ON?




Divendres 24 de maig – de 16 a 20 hores
Dissabte 25 de maig – de 10 a 14 i de 16 a 20 hores
Al CEIP Rafal Vell, de Palma

El taller és gratuït - hi ha servei de guarderia (l’heu de sol·licitar a la inscripció) i el dinar del assistents i fills
està inclòs.

COM?
Si estau interessats inscriviu-vos amb el següent formulari: http://www.fapamallorca.org/ferya-palma-2/
Teniu més informació als documents adjunts i a la nostra web: http://www.fapamallorca.org/ferya/
FAPA Mallorca
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