Programa Català de Refugi
(gener 2017)

Què és?

El Programa Català de Refugi constitueix una acció
solidària envers el dret d’asil de les persones refugiades
amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit
d'atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir-ne
l’autonomia social i laboral i la plena ciutadania.
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Proposem un canvi de model

ü Per primera vegada, Catalunya té un programa propi de refugi.
ü El farem amb la ciutadania, la societat civil i el món local.
ü Basat en les millors experiències internacionals (Canadà, Quebec,
Islàndia) i locals (mentoria social).
ü Orientat al resultat.
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Per què el fem?
ü Per compromís de país democràtic.
ü Per cobrir les mancances del programa estatal.
ü Perquè tenim base jurídica per fer-ho.
•

EAC Article 138 Immigració.

•

EAC. Article 166 Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies.

•

Disposició Addicional Quarta de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret
d’asil i de la protecció subsidiària.

•

L’article 7è.p) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

•

L’article 7è de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i
de les retornades a Catalunya.

ü Perquè despleguem el Pla de Protecció Internacional a Catalunya.
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Quins actors hi intervenen?
• Govern: prestació econòmica per a cobrir les necessitats bàsiques

• Persones refugiades: compromís en un Pla Individual d'Activitat

• Mentors: formen Grups d’Acollida que fan acompanyament

• Entitats: donen suport als mentors dels Grups d’Acollida
• Ens locals: avaluen trimestralment l’assoliment d’objectius
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Qui hi pot accedir?
ü Persones refugiades que finalitzen el Programa Estatal de refugi a
Catalunya sense haver assolit una autonomia suficient.
(Excepcionalment, altres persones refugiades en situació d’exclusió)

Quins requisits hauran de complir?
ü Estar empadronat a Catalunya durant un període previ d’un any.
ü Tenir ingressos per sota de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) en els
12 mesos anteriors a la sol·licitud.
ü No tenir dret a altres ingressos que superin la RMI.
ü Acceptar el Pla Individual d’Activitats.
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Què cobreix el Programa?
ü Les necessitats bàsiques de subsistència:
• Habitatge, parament i subministraments de la llar.
• Alimentació i roba.
• Medicaments i higiene personal.
• Despeses derivades de l’escolarització obligatòria dels infants.
ü Per a la resta, tindran accés en igualtat de condicions als serveis
públics, amb l’acompanyament dels mentors
ü El Programa té una durada màxima de 12 mesos, en períodes
renovables de tres mesos, després d’una avaluació positiva
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A què es comprometen els beneficiaris?

üA seguir el Pla Individual d’Activitats (PIA):

•Aprenentatge de la llengua
•Orientació, formació i inserció laboral
•Descoberta de l’entorn i establiment de vincles socials

üA passar l’avaluació trimestral.
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Qui pot fer de mentor?
ü La mentoria és un procés d’ajut en el qual una persona (mentor)
ajuda a una altra (mentorat)
ü Els mentors es comprometen a:
•Acompanyar les persones refugiades en les activitats del PIA.
•Establir vincles amb les persones refugiades i, d’aquestes, amb les
persones i entitats de l’entorn.
•Dedicar de 2 a 4 hores setmanals durant un any.
•Passar una entrevista personal prèvia.
•Fer la formació establerta al programa.
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Què fa un Grup d'Acollida?
ü Es constitueix agrupant entre 3 i 5 mentors amb perfils adequats.
ü Se li assigna una persona refugiada que encaixi amb el perfil del
grup.

ü A partir d’aquí:
• Ajuden la persona refugiada a fer gestions bàsiques.
• Planifiquen les activitats i l’ajuden a tirar-les endavant.
• Ajuden les persones refugiades a establir vincles amb l’entorn.
• Acompanyen les persones refugiades en l’avaluació.
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Com fer la inscripció?
ü Es podrà fer a partir del 24 de gener
ü Al portal de tràmits de la Generalitat

http://web.gencat.cat/ca/tramits

ü Seguint tres passos molt senzills?
Ø Pas 1

Llegint i signant un document de compromís

Ø Pas 2

Omplint un formulari de dades

Ø Pas 3

Omplint un qüestionari

ü És preferible que els mentors formin prèviament el seu grup
d’acollida i facin una inscripció conjunta.
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Com es fa el seguiment?

ü Les entitats socials donen suport als mentors dels grups d’acollida.

ü Els ens locals avaluen l’assoliment d’objectius cada tres mesos.

ü La Junta de Refugi supervisa la convocatòria i el desenvolupament
del Programa Català de Refugi.
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Calendari
ü Mentors
§ Crida i selecció

febrer, març

§ Formació dels mentors

març, abril, maig

§ Grup d’acollida

maig

ü Persones refugiades
§ Convocatòria

març, abril

§ Resolució

maig

Inici de la mentoria

maig, juny
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Gràcies per la vostra atenció

TreballiAfersSocials.gencat.cat

