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L’entitat Projecte Socioeducatiu Naüm és una entitat sense ànim de lucre que
neix l’any 2000 amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’atenció
directa als menors en dificultat i/o conflicte social a la barriada de Son Roca.
Aquesta necessitat fou detectada pels professionals de medi obert i voluntàries que
intervenien al territori, gràcies a la col·laboració de les Germanes de la Caritat, la
Parròquia de San Roca, el Grec i l’Ajuntament de Palma.
Des de llavors Projecte Socioeducatiu NAÜM ha dissenyat nous serveis d’atenció
socioeducativa i psicosocial. Actualment, l’entitat compta amb 20 serveis
comunitaris, en els quals es fa feina amb 31 grups.
Així mateix, el projecte socioeducatiu compta amb un equip de 30 professionals,
que atenen al voltant de 850 persones, entre infants, adolescents, joves i adults, que
participen a nivell comunitari, de grup i individualment.

Missió
Promoure la inclusió social i el
creixement integral de nins/nines,
adolescents, joves i les seves famílies,
mitjançant una metodologia proactiva i
participativa, amb l’objectiu d’aconseguir la
plena inclusió d’aquests col·lectius en els
àmbits
sociolaboral,
socioeducatiu,
sociocultural, sociosanitari i psicosocial
del territori, fent front a les situacions de
vulnerabilitat i exclusió social que
pateixen, amb una actitud crítica,
apoderada i encoratjadora.

Visió
Des del Centre Naüm es planteja una visió transformadora de la realitat social del
barri de Son Roca. Els darrers 20 anys s’ha aconseguit aturar inèrcies socials negatives
per molts de menors, joves i adults de la barriada i s’han generat sinèrgies amb altres
agents socials que enforteixen les capacitats i la transformació personal i social de la
població del territori. Així doncs, l’entitat treballa sumant esforços amb altres.L’equip de
professionals de Naüm treballa constantment per cercar solucions a totes les
dificultats que es presenten. Per aquesta raó, l’entitat constantment cerca aliats,
aposta per la formació contínua dels treballadors i reivindica el que és inherent a tota
personal: alimentació, higiene, educació, afecte, formació, treball i oci. En
definitiva, una vida enriquidora i saludable.
Des de la perspectiva de la intervenció socioeducativa del Centre Naüm, el treball
comunitari, molt lligat al territori i les seves condicions, adquireix un gran protagonisme.
Per tant, es tracta d’un Centre d’Atenció Comunitària de continuïtat, dissenyat
específicament per abordar la realitat que viuen els infants, famílies i joves del territori.
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Valors
Drets Socials
Compromís per les persones del territori
Participació social
Proximitat
Justícia
Democràcia

Corresponsabilitat (Treball en Xarxa i amb
les institucions i població)
Inclusió Social
Igualtat d’oportunitats
Solidaritat
Apoderament
Diversitat

Serveis que es desenvolupen
Àmbits d'Intervenció
Des del Projecte Socioeducatiu Naüm es lluita per atendre a la població vulnerable
i donar a conèixer i potenciar els drets inherents dels col·lectius que s'atenen.
Naüm lluita dia a dia en contra de la desigualtat social, l’exclusió, la desprotecció i la
violència masclista a qualsevol dels àmbits d’intervenció, sempre cercant la
transformació social cap a una societat més justa, solidària, igualitària,
participativa, inclusiva i democràtica.
Les activitats
El Projecte Socioeducatiu Naüm realitza activitats i projectes de diferents
característiques, sempre de caràcter no econòmic, pel benefici dels col·lectius als
quals van dirigits l’oferta de serveis de que disposa l’Entitat.
Els blocs d’intervenció són:
Projectes comunitaris, de diagnòstic comunitari, de desenvolupament
comunitari, de sensibilització i de participació social: Centre de dia
comunitari, la Taula d’Infància, la Coordinadora d’Entitats de Son
Roca, Intervenció de Medi Obert, l'Espai Jove, Comissió Dona, Servei d'Habilitats
Socials a les Escoles, Servei de Prevenció d'Abandonament de l'ESO, Son Roca en
Família, el projecte de voluntariat, entre altres.
Projectes d’intervenció de grup que responen a necessitats i potencialitats
de grups específics de persones que volen treballar diferents aspectes de la
seva vida personal i social: les formacions de lampisteria, els serveis del Centre
de Dia, projectes d’innovació en la intervenció amb els joves, les formacions de
comerç, el Grup de Dona, projectes de desenvolupament familiar com
psicomotricitat en família, Mares i Nadons, etc.
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Acompanyament individual-familiar professional, ja sigui terapèutic,
educatiu o social, a persones que ho demanden i es plantegen objectius per
millorar la seva qualitat de vida i per abordar la realitat que viuen els infants,
famílies i joves del territori.
Cal destacar que molts dels projectes i serveis que s’ofereixen es poden emmarcar
en diferents tipologies d’activitats, ja que tenen una primera fase de detecció de
necessitats i una part d’intervenció comunitària.

Treball en Xarxa
Des del projecte socioeducatiu Naüm, s’està consolidat un treball de col·laboració i
de cooperació amb diferents entitats i serveis del territori, que des dels inicis del
projecte s’ha tingut en compte, però que en els darrers anys s’ha intentat lluitar per
donar-li un estat formal i estructurat.
El Projecte Socioeducatiu Naüm participa activament de les següents xarxes:
Coordinadora d’Entitats de la Barriada de Son Roca: xarxa amb més de 20 anys
d'història, on el Projecte Naüm també hi forma part de forma activa, organitzant
activitats comunitàries que involucren diferents entitats del territori, amb
l’objectiu de motivar la participació i cohesió de la població i treballant la
prevenció de riscs i necessitats detectades a la barriada.
La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, on es participa de forma
sistemàtica i activa. Aquesta participació ha facilitat l’accés al coneixement a la
nova Llei del Voluntariat de les Illes Balears, a conèixer de primera mà diferents
activitats i iniciatives dutes a terme per altres entitats en matèria de voluntariat.
Aquesta plataforma de segon nivell, d’àmbit autonòmic i sense afany de lucre,
treballa per impulsar espais de coordinació i col·laboració entre entitats que
promouen l’acció voluntària de persones, així com passa a l'Entitat.
EAPN- Illes Balears, una entitat que acull diferents organitzacions sense ànim de
lucre i està compromesa per la inclusió de persones víctimes de pobresa i exclusió
social.
A través de la participació del Projecte Naüm dintre de la Xarxa d'EAPN i la PLAVIB,
l'Entitat també forma part de la Xarxa del Tercer Sector. Aquesta Xarxa aglutina
entitats d’iniciativa privada, sense afany de lucre, que tenen l’objectiu de
promocionar col·lectius en risc d’exclusió social o amb necessitats específiques i
cerca el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes.
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La Taula d’Infància i Joventut és una xarxa d’entitats i serveis de tercer nivell
que treballa a nivell comunitari amb infants i joves del territori per detectar quines
necessitats tenen i com donar-li resposta de forma conjunta. El territori
d’intervenció, on Naüm és l’entitat coordinadora i forma part del grup promotor
(juntament amb Serveis Socials, Ajuntament de Palma i EAPN-IB) abasta les
barriades de Son Anglada, Son Roca, Son Ximelis i Son Serra-La Vileta.

El voluntariat a l'Entitat
El Projecte Socioeducatiu Naüm és una entitat d’acció voluntària on la seva base
social són persones que participen de forma lliure i no remunerada, col·laborant
activament amb els professionals del centre, sempre en benefici de les necessitats
dels usuaris. El projecte del voluntariat de l’entitat es divideix principalment, en tres
grans blocs:
Voluntariat de joves en risc: l’objectiu és augmentar els factors competencials
dels joves que afavoreixin la inserció social, laboral i educatiu de joves en risc
d’exclusió social del territori.
Treballs en benefici de la comunitat de joves amb mesures judicials: es
treballa la reinserció de joves amb mesures judicials, dins el marc del programa
de voluntariat, normalitzant la seva situació a l’entitat i com un espai de segona
oportunitat, se’ls acull com un voluntari més amb els drets i deures que tots han
de complir.
Voluntariat i pràctiques d’estudiants: aquest programa dóna l’oportunitat de
realitzar unes pràctiques educatives i accions d’aprenentatge servei a aquells
joves que cursen estudis superiors, formació professional i formacions
específiques de temps de lleure. Així mateix, s’ha vinculat amb diferents
universitats del territori i estrangeres perquè els joves que acudeixen de forma
voluntària, adquireixin competències i coneixements relacionats amb la seva
formació.
Els joves que vénen al programa de voluntariat fan suport a qualsevol activitat que
ofereix l’entitat, en funció de les seves necessitats i capacitats. Així mateix, cal
puntualitzar que tota la tasca realitzada per l’equip de voluntariat, així com els seus
drets i deures, s’han adaptat a la nova Llei 11/2019 del 8 de març, del Voluntariat
de les Illes Balears, i de la qual els responsables del voluntariat de l’entitat l’han
estudiat i s’hi han format.
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Fets més destacats de l'any 2019
El projecte Socioeducatiu Näum Son Roca, sent fidel a la seva missió, un any més ha
apostat per la inclusió com a motor de transformació del barri de Son Roca,
mitjançant la participació comunitària. I és que el territori, d’acord amb l’Ajuntament
de Palma, és un dels cinc barris més vulnerables de la ciutat, que es caracteritza per
la seva alta densitat de població, la precarietat dels seus habitatges i un baix nivell
d'instrucció dels seus habitants.
Així doncs, per tal d’adaptar-se a les noves necessitats del barri, l’any 2019 ha
realitzat les següents actuacions:
Activitats per menors i les seves famílies
Durant l’any 2019, Naüm Son Roca ha continuat
la seva aposta per crear entorns d'aprenentatge
diversos,
pensats
per
afavorir
el
desenvolupament de les competències dels
infants i adolescents que permetin millorar els
seus processos d'inclusió social i autonomia. En
aquest sentit, seguint l’estela dels anys
anteriors, el jovent del territori continua tenint
una autoestima molt baixa i dificultats personals
per a projectar processos personals i de
participació comunitària. Cal destacar que
comunitariament l’Entitat ha detectat que la
població jove no té coberta les seves necessitats
bàsiques i que tenen resistència a connectar-se
amb els serveis socials municipals.
Per aquesta raó, un any més la figura de l’Educadora de Carrer de Naüm s’ha convertit en
un element fonamental per connectar amb ells i elles oferir-los alternatives d’oci i
participació que els motivi, ja que molts presenten dificultats per gestionar els conflictes,
una baixa tolerància a la frustració i una manca de reconeixement d’emocions i de la seva
gestió.
Pel que fa a les demandes d’activitats infantils, tot i que s’ha observat que hi ha
famílies en el territori que donen poca importància a les qüestions educatives i oci dels
seus infants, l’Entitat ha constatat un increment d’aquestes, ja siguin de reforç educatiu
com de lleure. Per fer front a l’elevat nombre de demandes per accedir a les activitats, el
Projecte Socioeducatiu ha establert un Protocol de Priorització d’Acollida dels
Beneficiaris, basant-se en els següents criteris: antiguitat, situació familiar, tenir germans
o familiars en algun servei, entre d’altres. A més, també ha establert un Protocol
d’Assistència amb l’objectiu d’agilitzar les baixes dels infants que no utilitzen els serveis i
així beneficiar altres que han quedat en llista d’espera.
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Cal destacar que l'Entitat ha adaptat les activitats lúdiques als interessos dels
infants, que sovint tenen problemes per mantenir l’atenció. En aquest sentit, és
important assenyalar que Naüm Son Roca ha detectat un important nombre
d’alumnat amb necessitats educatives especials, fet que repercuteix en les
activitats programes pels menors. Tot i això, per pal·liar aquesta mancança el Projecte
Socioeducatiu ha treballat en xarxa amb professionals experts que els han donat
pautes per treballar amb aquests tipus d’alumnes. Gràcies a aquest treball conjunt, el
Projecte Socioeducatiu ha incorporat en els diferents grups, l’atenció a la diversitat
dins les aules, fent aquests espais més inclusius.
Altrament, seguint la seva vocació de servei i d’innovació cap a la barriada, l’any 2019
Naüm Son Roca ha creat Comissions Temàtiques amb l’objectiu de donar un nou
sentit a les activitats lúdiques i donar-los un contingut. Els educadors del Centre de Dia
amb els joves s’han constituït en comissions temàtiques per programar activitats de
diferents tipus i atorgar-les un caire innovador i motivador pels infants. Les
comissions que s’han creat són les següents: comissió de cuina, comissió de gimcanes,
comissió d’habilitats socials, comissió de manualitats i comissió de comunitàries. Cal
destacar que a conseqüència de les comissions temàtiques, l’Entitat ha creat uns nous
espais polivalents i s’han transformat les aules en diferents espais com de cuina, de
jocs de taula, aules de racons, aula específica d’informàtica i aula de projeccions i
manualitats.
D’altra banda, el Projecte Socioeducatiu ha desenvolupat l’any 2019 un Protocol de
Bulling/Conductes Disruptives per tal de fer front als comportaments no adequats
durant les activitats, ja siguin agressions físiques com verbals. L’objectiu d’aquest
protocol no només ha estat evitar aquests comportaments, sinó fer saber a les
famílies que també és responsabilitat seva evitar aquestes conductes. Així mateix,
Naüm Son Roca ha treballat la prevenció del bulling en edats primerenques a través
d’activitats didàctiques que fomenten la tolerància i el respecte a la diversitat per tal
de prevenir aquesta problemàtica en edats futures.
Per augmentar la implicació de les
famílies en els seus processos
socioeducatius dels seus fills i filles,
l’Entitat ha desenvolupat dues
línies d’acció: d’una banda, s’ha
establert el contacte telefònic
continuat amb les famílies, tant
per quan les conductes no han
estat les adequades, com quan els
comportaments han estat positius,
fet que s’ha traduït en un model
positiu de referent adult. D’altra
banda, s’ha apostat per activitats
familiars, ja que d’aquesta manera
es potencia la participació dels
pares i mares en certes activitats
dels seus infants.
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Pel que fa al servei dirigit als més petits de la família hi ha hagut dos canvis importants:
per una banda, s'ha passat respecte del curs anterior de 2 a 3 grups d’activitats dirigides
a famílies amb infants de 0 a 3 anys. L'Entitat compta amb el grup de Mares i Nadons i
amb dos grups de Psicomotricitat en Família, per l’alta demanda de les pròpies famílies i
per la valoració positiva de l’equip de Naüm respecte a l’activitat i els resultats. Això ha
permès connectar i treballar amb més famílies prioritzades de la barriada. El segon canvi
fa referència al fet que el Projecte Socioeducatiu ha introduït una nova tècnica
d’intervenció en el servei Mares i Nadons. L’educadora que intervé en aquest
programa ha començat a destinar unes hores de dedicació a l’acompanyament de les
famílies amb la finalitat de treballar els objectius marcats per cada nucli familiar fora de
l’espai de grup, a través de contactes a altres espais comunitaris de manera individual, a
través de visites domiciliàries i altres suports i seguiments individuals per a treballar
objectius específics sobre mancances o dificultats expressades per les mateixes famílies
o que s’han detectat a l'espai de grup.
Part d’aquesta tasca ha estat possible gràcies al desenvolupament d’un Registre
d’Autoavaluació Familiar perquè les famílies puguin detectar les seves pròpies
potencialitats i debilitats, i així poder dissenyar els objectius a treballar i el pla de feina
conjuntament.
A més, pel que fa a la intervenció amb famílies s’ha posat en marxa el projecte
comunitari Son Roca en Família, oferint als infants i les seves famílies espais
comunitaris d’oci i temps lliure, on s’han establert relacions positives des d’una vessant
lúdica.
A l’octubre de 2019 s’ha iniciat un nou servei, anomenat El Nostre Viatge. L’objectiu ha
estat engrescar i motivar els joves del grup gran que participen en el Centre de Dia. En
aquest sentit, el projecte s’ha platejat amb la idea que es puguin autogestionar i
subvencionar-se un viatge en el mes de maig/juny de 2020. Cal destacar que s’han creat
diferents comissions de feina i els joves s’han repartit les tasques a realitzar.
Per últim, l'any 2019 és el tercer curs escolar que s’ha realitzat el Projecte de Prevenció
de l’Abandonament de l’ESO als IES de la zona, i reivindica la col.laboració de la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears en el servei, per tal de recolzar als
alumnes que pateixen més risc d’exclusió i són més vulnerables per quedar fora del
sistema educatiu, al no haver-hi cap recurs educatiu que s’adapti a les seves necessitats
reals i compensi les seves dificultats individuals i socials.
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L’enfocament de gènere transversal en el Projecte Socioeducatiu Naüm Son
Roca
Un any més, el Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha inclòs la perspectiva de
gènere de forma transversal en totes les seves activitats. En aquest sentit,
l’equip psicosocial han implantat un enfocament de gènere en el diagnòstic,
implementació i avaluació de tots els projectes. I és que el percentatge de dones a la
barriada de Son Roca és superior al dels homes i, conseqüentment, la “feminització
de la pobresa” es fa palès en el territori. No en va, existeix un nombre important
de famílies monomarentals i, per tant, el gènere, entre altres elements, s’ha convertit
en un factor que influeix en el risc de caure a la pobresa.
La divisió de la feina per sexe, en assignar a les dones l'espai domèstic, determina
la desigualtat en les oportunitats que elles tenen per accedir als recursos
materials i socials, així com a participar en la presa de les principals decisions
polítiques, econòmiques i socials.
Així doncs, en tot el treball formatiu, d’inserció sociolaboral i psicosocial de l’Entitat
s’ha prioritzat les dones i, en especial, a les dones joves amb càrregues. Per
aquesta raó, s’ha donat en tot moment suport per la conciliació familiar de les mares
joves perquè es puguin formar, treballar o gaudir de l’oci saludable.
Així mateix, s’ha treballat l’apoderament no només en l’àmbit individual, sinó també
en l’àmbit grupal i comunitari, donat que s’han desenvolupat accions de
sensibilització sobre la igualtat de gènere.
Per últim, cal destacar que les tècniques del Projecte Socioeducatiu Naüm, un any
més, han fet una feina molt acurada de detecció de situacions de violència de
gènere, ja que la pobresa també és un factor de risc per a l'aparició de la violència
física (Buvinic i Morrison, 2003).
Formació i innovació de serveis
L’any 2019 el projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha introduït en tots els seus
serveis un nou model intervenció, anomenat Teràpia Breu Centrada en els
Recursos de la Persona. Aquest model, que és un acostament a la psicoteràpia
basada en la creació de solucions, en lloc d'intentar aprofundir en els problemes, ha
mostrat uns efectes molt positius com a suport als professionals que treballen amb
els joves de l’Entitat. I és que les característiques del jovent atès per l’Entitat fan que
els processos siguin llargs i complexos. Molts cops els professionals són testimonis
de situacions molt deteriorats per les persones ateses, que de vegades no tenen més
solució que l’acompanyament i el manteniment del vincle. És per aquesta raó, que
aquesta nova metodologia ha estat un suport molt important pels educadors i les
educadores de l’Entitat. A més, cal destacar que tot l’equip ha rebut formació en
Teràpia Breu i s’ha intervingut amb aquesta metodologia en tots els programes amb
aquesta nova visió i eines.
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D’altra banda, a partir de l’octubre de 2019 s’ha canviat de metodologia i l’horari
de les activitats lúdiques i de reforç escolar. L’objectiu d’aquest canvi ha estat
donar contingut a les activitats lúdiques, cercant una finalitat pedagògica més
concreta a les activitats d’oci, així com aprofitar el màxim les activitats de reforç
educatiu. I és que aquest canvi metodològic ha estat motivat perquè els infants,
després d’una jornada escolar, arribaven molt cansats per fer les dues hores
d’activitats de Racó Educatiu i no s’aprofitaven com calien. Conseqüent, en el mes
d’octubre s’ha instaurat cada dia, una hora de reforç educatiu i, posteriorment, una
hora d’activitats lúdiques, fet que ha tingut uns efectes molts positius entre els al·lots
i les al·lotes. Cal destacar que, tot i aquest canvi metodològic, si es detecta una
necessitat, l’infant pot realitzar dues hores seguides de reforç escolar.
Així mateix, l’any 2019 s’ha desenvolupat el Projecte d’Aprenentatge Servei (APS),
que s’emmarca dins el servei de voluntariat del Projecte Socioeducatiu. Es tracta
d’una nova iniciativa que s’ha posat en marxa conjuntament amb la institució
acadèmica CESAG. El programa té com a objectiu donar un espai d’aprenentatge i
servei als estudiants, on els alumnes han pogut participar en les activitats de Naüm
Son Roca per donar resposta a alguna necessitat real, que impliqui una millora tant
de l’Entitat com dels usuaris i de la barriada. D’aquesta manera, el Projecte
Socioeducatiu ha pogut afrontar la necessitat real de comptar amb més recursos
humans al Centre de Dia especialitzat en esports. I és que els estudiants del CESAG
s’han encarregat d’implementar sessions esportives. Cal destacar que el projecte té
una metodologia activa, participativa, reflexiva i social, on el grup d’estudiants
són els principals protagonistes, però tenint en compte en tot moment la
millora social dels beneficiaris de l’Entitat i de la barriada, i respectant els seus
processos evolutius.
Servei d’Inserció Sociolaboral
Un any més el Servei d'Inserció Sociolaboral
ha comptat amb tres orientadores, que
han treballat de forma individual i en
grup amb els beneficiaris. Cal destacar
que l'equip de treball, atén les persones
tenint en compte les necessitats
individuals de cadascuna. És per aquesta
raó, que no sempre el mapa dels processos
segueixen el mateix recorregut, ja que
s'adapta a aquestes. El servei està
enfocat a la construcció d’un projecte
vital, formatiu i professional dels
adolescents i els adults joves, des d'un
punt de vista educatiu i de creixement
personal. Així mateix les formacions i
l’orientació laboral s’han treballat per
incrementar la seva ocupabilitat per accedir
amb millors condicions al mercat laboral.
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En conseqüència, l’Entitat ha adaptat les entrevistes a les necessitats de les persones
usuàries, realitzant les entrevistes més curtes amb les persones amb perfil visitant i
intentant crear un vincle per tal de generar una relació de confiança amb la persona
i començar un pla de feina. Així mateix, l’any 2019, el Projecte Socioeducatius ha
detectat que les persones de majors de 30 anys tenen major adherència als
projectes per les necessitats econòmiques i responsabilitats familiars.
Altrament, s’ha treballat molt amb les persones usuàries la motivació per les noves
eines de recerca de feina, amb un treball individual de capacitació important, donat que
una vegada que l’usuari té nocions, ja és capaç d’afrontar aquesta tasca en l’àmbit de
grup.
D’altra banda, per tal d’adaptar el servei a les necessitats de les persones, en els
mesos de juliol i agost s’han paralitzat els tallers prelaborals, tot i que s’han
mantingut algunes sessions individuals amb l’objectiu de continuar amb el
seguiment de la persona. Així mateix, des de setembre s’ha augmentat un dia la
intervenció de grup, és a dir, de dos dies a tres, per compensar la intervenció prevista
en el servei.
Pel que fa a les dones, com s’ha apuntat
anteriorment, l’Entitat ha detectat un any
més que les dones amb càrregues tenen
més dificultats per conciliar vida familiar i
laboral. Per aquesta raó, s’ha treballat
molt estretament amb el Patronat
d’Escoleta per afavorir l’entrada dels
fills i filles a càrrec. A més, l’any 2019
s’ha
posat
en
marxa
un
grup
d’alfabetització amb al·lotes gitanes que
ho demanaren com a pas previ a la seva
capacitació laboral.
Per últim, l’any 2019 s’ha traslladat la
tenda de segona mà a un local cedit per
la Coordinadora d’Entitats del barri i
per donar-ho a conèixer, s’ha fet difusió
de la nova obertura.

Activitats comunitàries
El treball comunitari de Naüm Son Roca està enfocant per promoure la inclusió de tot el
barri. En aquest sentit, la tasca social de l’Entitat no pot prescindir de la realitat de les
persones en el seu conjunt. I és que el Projecte Socioeducatiu, un any més, ha apostat per
generar entorns compensadors normalitzats que han permès les participants i els
participants adquirir competències i actituds per al desenvolupament de diferents rols
socials. S’ha aplicat metodologies de prospecció comunitària i grupal, que ha permès en tot
moment mantenir el contacte amb les persones més deteriorades i allunyades dels circuits
normalitzats.
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El treball social comunitari s’ha portat a terme per a la consecució de benestar social de la
barriada, mitjançant la utilització, potenciació o creació de recursos, sent la mateixa
comunitat el principal recurs que s’ha tingut en compte en totes les intervencions
comunitàries. En aquest sentit, per fer front a la llunyania dels Serveis Socials i per tal
de desmitificar alguns prejudicis que hi ha entre la població respecte a aquest
servei, s’ha intentat que els professionals dels serveis comunitaris participin dels
diferents espais grupals, amb l’objectiu d’explicar el seu funcionament i intentar
apropar-lo als veïns i veïnes. Les tècniques han emprat el vincle i l’accessibilitat com a
eina de confiança. Així mateix, han acompanyat als veïns i veïnes durant tot el procés per
aconseguir les derivacions necessàries, especialment en els casos que hi ha dificultats per
cobrir les necessitats bàsiques.
D’altra banda, des de la Coordinadora
d’Entitats, Serveis i Persones de Son
Roca s’han analitzat les necessitats de la
barriada i s’ha elaborat un diagnòstic
conjuntament, amb l’objectiu d’ajustar
els continguts i les línies d’accions
segons les necessitats detectades.
Cal destacar que el treball en xarxa és
una premissa del Projecte Socioeducatiu
i són els mateixos professionals que
estan a la Coordinadora d’Entitats com a
la Taula d’Infància de Son Roca. És per
aquesta raó que la coordinació entre les
dues xarxes és molt fluïda, donat que és
més eficient decidir quines qüestions
s’aborden des d’una plataforma o des
d’una altra.
Així mateix, des de la Taula d’Infància i Joventut s’ha treballat per trobar estratègies per
connectar amb els centres educatius i així millorar les sinèrgies educatives adreçades als
infants i joves. Cal destacar que l’any 2019 s’ha instaurat la figura de la Coordinació de la
Taula d’Infància i Joventut amb l’objectiu de facilitar la coordinació entre les entitats del barri
que atenen els nins i nines de Son Roca, Son Serra-La Vileta, Son Ximelis i Son Anglada.
Infraestructures i espais
Un any més, el Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha detectat una manca de recursos
socioeducatius per cobrir les necessitats dels menors i les seves famílies, així com espais
públics poc educatius, sobretot aquells que estan dirigits als adolescents del territori.
L’any 2019, l’Entitat ha trobat dificultats amb les normatives administratives,
especialment pel que fa a la normativa dels Casals de Barri de l’Ajuntament de Palma,
depenent de la Regidoria de Participació Ciutadana. I és que aquesta àrea no ha permès la
incorporació d’elements educatius com un futbolí dins l’Espai Jove, ubicat en el Casal de Barri
Son Roca.
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Així mateix, Naüm Son Roca ha tingut dificultats per desenvolupar l’Escola d’Estiu a
causa de la manca d’espais, a conseqüència de l’augment d’infants en els diferents
grups i el canvi metodològic per atendre de forma més individualitzada als infants. En
aquest sentit, cal destacar que l'Entitat ha tingut molta demanda, donat que els recursos
que hi ha presents en el territori són molt cars per les famílies de la barriada.
Per fer front a aquesta problemàtica, el Projecte Socioeducatiu ha signat un conveni
amb el CEIP Anselm Turmeda. El centre educatiu ha cedit les aules d’infantil a l’Entitat
per poder diversificar els grups. Tot i això, aquests espais només s’han pogut utilitzar
durant un mes i mig, donat que van començar les obres d’adaptació de l’escola. Així
mateix, a causa de l’alta demanda d’activitats per part de les famílies, Naüm Son Roca ha
utilitzat els espais del Centre Cultural de l’Ajuntament, prèviament sol·licitat i cedit, per fer
ús de les instal·lacions.
Per altra banda, s’ha prioritzat l’impuls de les Noves Tecnologies entre els infants i joves
dels programes de Naüm, amb la renovació de 10 ordinadors nous a la sala d’informàtica.
S’han realitzat activitats i tallers per aprendre a utilitzar els programes bàsics i s’ha
supervisat l’ús de jocs didàctics, xarxes socials i jocs online per fer un ús responsable de
l’Internet.
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Organigrama i serveis

Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
Direcció, Gestió Tècnica i Gerència
SERVEIS
SERVEIS
PER
INFANTS I
PRE-ADOLESCENTS

Servei de Suport
Educatiu

Projecte Nosaltres
També

Colònies d'Estiu

Servei
d'Activitats
Lúdiques

Projecte de
Psicomotricitat

SERVEIS
PER
JOVES

Servei de Prevenció
d'Abandonament
de l'ESO

Espai Jove
Autogestionat

Servei
d'Habilitats per a
la vida en els IES

Grup de Futbol
Femení

SERVEIS
DE FORMACIÓ I
ORIENTACIÓ
LABORAL

SERVEIS PER
FAMÍLIES

Psicomotricitat en
Família

Itineraris Integrals
d'Inserció SOIB fins
29

Mares i Nadons

Orientació Laboral
Majors de 30

Son Roca en Família

PQI Bàsica de
Llanteria

CaixaProinfància

Curs d'Auxiliar de
Comerç

SERVEIS D'
ATENCIÓ
PSICOSOCIAL

Atenció Social i
Famila

Atenció
Terapèutica
Individual i
Familiar

SERVEIS DE
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI I EN
XARXA

Coordinadora
d'Entitats

Taula d'Infància

Servei
d'Educadora de
Carrer

Sensibilització
Comunitària

Grup Dona

Menjador Escolar
d'Estiu

Servei
d'Habilitats Socials
a les Escoles
Voluntariat de
joves en risc

Voluntariat i
pràctiques
d'estudiants

Escoleta Infantil de
Futbol

SERVEI DE VOLUNTARIAT TRANSVERSAL

Treball en benefici
de la comunitat
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Serveis d'Infants i Pre-adolescents
Servei Suport Educatiu
Suport socioeducatiu i escolar per infants i joves
amb l'objectiu de millorar el rendiment escolar,
augmentar la motivació i implicar a les famílies en el
seu procés educatiu.

Franja d'edat dels participants

L'any 2019 van participar 120 infants, dels quals
55 eren nins (46%) i 65 nines (54%.).

Participants per gènere

Projecte Nosaltres També

Programa de beques per millorar l'accés al futbol
federat de menors sense recursos econòmics,
associats a la millora del rendiment acadèmic
per la participació dels infants i al programa Racó
Escolar.
L'any 2019 van participar 16 infants i joves,
dels quals 13 eren nins (81%) i 3 nines
(19%.).
Franja d'edat dels participants

Participants per gènere
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Colònies d'Estiu
Activitats educatives i lúdiques que s'ofereixen
durant el període de vacances d'estiu que té per
objecte la prevenció comunitària i la conciliació
familiar.

Franja d'edat dels participants

L'any 2019 van participar 176 infants, dels quals
92 eren nins (52'3%) i 84 nines (47'7).

Servei d'Activitats Lúdiques
Franja d'edat dels participants

Servei d'activitats educatives i lúdiques que
s'ofereixen amb l'objectiu d'oferir alternatives
de temps lliure als infants i joves de la barriada
dos dies a la setmana.
L'any 2019 van participar 111 infants, dels
quals 50 eren nins (45%) i 61 nines (55%).

Participants per gènere
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Projecte de Psicomotricitat
Projecte d'estimulació primerenca on es treballa
a través del joc diferents habilitats dels infants.

Franja d'edat dels participants

L'any 2019 van participar 29 infants, dels quals
18 eren nins (62%) i 11 nines (38%).

Participants per gènere

Servei d'Activitats Socials a les Escoles

Projecte comunitari d'habilitats socials que es porta
a terme a grups-classes prioritzats a diferents
escoles de la barriada.
L'any 2019 van participar 59 infants, dels quals 30
eren nins (50'8%) i 29 eren nines (49'2%).
Franja d'edat dels participants
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Escoleta Infantil de Futbol

L'objectiu d'aquest projecte és ser un espai d'aprenentatge, acollidor i adaptat a les necessitats
dels infants, que per diferents motius (comportament, manca de coneixements esportius, nous al
club...) no poden participar en un equip federat i arribar així a jugar en el seu equip de referència.
L'any 2019 van participar 11 infants, dels quals 8 eren nins (72'7%) i 3 nines (27'3%).

Franja d'edat dels participants
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Serveis per Joves
Espai Jove Autogestionat

Espai de reunió de joves en especial risc i /o conflicte
social connectats per l'educadora de joves. Espai amb
material d'oci i temps lliure, on els joves decideixen i
organitzen el seu temps de lleure amb l'ajuda de
l'educadora.

Participants per gènere

L'any 2019 van participar 65 adolescents, dels quals
47 eren al·lots (72%) i 18 al·lotes (28%).
Franja d'edat dels participants

Servei d'Habilitats per a la Vida en l'IES
Servei socioeducatiu amb l'objectiu de desenvolupar la intel·ligència emocional, habilitats socials,
comunicatives i relacionals.
L'any 2019 van participar 26 adolescents, dels quals 16 eren al·lots (62%) i 10 al·lotes (38%).

Participants per gènere
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Grup de Futbol Femení

Servei que cerca millorar l'accés de les joves de la barriada al futbol, així com la millora en el nivell
tècnic.
L'any 2019 van participar 7 adolescents.
Franja d'edat dels participants

Servei de Prevenció d'Abandonament de l'ESO
Servei socioeducatiu per alumnes amb alt risc d'abandonament i exclusió social, on es treballa la
prevenció, l'autoconeixement, la iniciativa i la motivació dintre de l'IES Emili Darder i l'IES Guillem
Sagrera.
L'any 2019 van participar 189 adolescents, dels quals 117 eren homes (61'9%) i 72 dones
(38'1%).
Participants per gènere
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Serveis per Famílies
Psicomotricitat en Família

Servei que té com a objectiu apoderar a les dones i estimular els infants durant els seus primers anys. Es
treballa el vincle mare-nadó iel foment del joc. Així mateix, es dóna a conèixer les necessitats dels menors
segons el seu moment evolutiu.
L'any 2019 van participar 104 persones, entre infants, mares i pares.
En quant els infants, van participar 60, dels quals 26 eren nins (43'3%) i 34 eren nines (56'7%). Així
mateix, van participar 40 mares ( 90'1%) i 4 pares ( 9'1%).
Franja d'edat del participants

Mares i Nadons
L'objectiu d'aquest servei és treballar les habilitats parentals durant la fase gestant o en els primers
anys de la vida del nadó. La intenció és treballar el vincle mare-infants, donar a conèixer els recursos
d'interès per les famílies, connectar a les mares als recursos comunitaris, ser un espai de trobada de
dones en risc i fer prevenció d'aquestes possibles situacions.
L'any 2019 van participar 13 mares. Així mateix, van participar 7 nadons nins (64%) i 4 nadons
nines (36%).
Franja d'edat de les participants

Gènere dels nadons
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Menjador Escolar d'Estiu
Participants per gènere

La finalitat d'aquest servei és millorar hàbits i
oportunitats d'alimentació de la infància i
adolescència en risc social a través de les beques
EDUCO.
L'any 2019 van participar 55 infants, dels quals 35
eren nins (60%) i 23 nines (40%).

Franja d'edat dels participants

CaixaProinfància
A través d'aquest programa es cobreixen les necessitats bàsiques dels menors de l'entitat a través
de beques per equipament escolar 3-18 anys, higiene infantil 0-3 anys, alimentació infantil 0-3 anys,
equipament escolar, higiene, alimentació, ulleres i audiòfons.
L'any 2019 es van beneficiar 152 infants i 72 famílies.
Així mateix es van poder desenvolupar els següents serveis:
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Son Roca en Família
L'objectiu del projecte és implicar als pares i mares dins l'entitat des de la seva iniciativa. L'any
2019 s'han treballat l'organització i dinamització de diferents activitats, ja siguin pròpies de
Naüm, com a activitats comunitàries de la barriada.
L'any 2019 van participar 15 pares i mares, dels quals 5 eren pares (33%) i 10 mares (67%).

Activitats que s'han organitzat
Reis Mags
Sant Antoni
Halloween
Carnaval
Xocolatada

SonRocArt
Maig Cultural
Diada de la Dona
Festes d'Estiu
Dia contra la Violència de Gènere

Participants per gènere
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Serveis de Formació i Orientació Laboral
Itineraris d'Inserció SOIB fins a 29
Servei que té com objectiu d'atendre integralment als joves en risc social, treballant les competències
laboral per possibilitar el canvi de factors personals i millorar la seva ocupabilitat al llarg de la vida,
afavorint la seva inserció social i laboral. Es tracta d'un projecte cofinançat pel SOIB i el Fons Social
Europeu.
L'any 2019 van participar 44 persones, de les quals 26 eren dones (65%) i 14 homes (35%).
Franja d'edat dels participants

Orientació Laboral Majors 30
Programa que pretén millorar els factors personals d'ocupabilitat de persones en risc social majors
de 30 anys, orientant el seu itinerari a través d'un pla de feina conjunt.
L'any 2019 van participar 117 persones, de les quals 60 eren homes (51%) i 57 dones (49%).
Participants per gènere

Franja d'edat dels participants

Pàgina 26

PQI Bàsica de Llanterneria
Servei formatiu finançat per la Conselleria d'Educació amb
l'objectiu d'augmentar el perfil competencial dels joves en risc
d'exclusió social i trajectòria de fracàs escolar, a través del perfil
laboral de llanterneria i climatització domèstica.
El juny de 2019 van participar 8 joves del curs 2018-2019,
dels quals varen aprovar 6 alumnes i del el curs 14 joves al
curs 2019-2020. En total al 2019 han realitzat el curs 19
joves.

Curs Auxiliar de Comerç
Franja d'edat dels participants

Servei que té com a objectiu augmentar les
capacitats prelaborals de joves que han
finalitzat o abandonament l'itinerari formatiu
oficial, però no estan preparats per la inserció
en el mercat laboral.
L'any 2019 van participar 29 persones, de les
quals 3 eren homes (10%) i 26 dones
(90%).

Participants per gènere
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Serveis d'Atenció Psicosocial
Servei Dona
Servei de suport terapèutic grupal per dones en
situació vulnerable que cerca l'apoderament del
col·lectiu. L'any 2019 van participar 17 dones.

Franja d'edat de les participants

Continguts es treballen:
Autoconeixement i autoestima
Expressió emocional artísitica
Oci saludable
Relacions igualitàries
Hàbits saludables
Imatge i autoimatge
Violència masclista

Treball Social i Familiar
Franja d'edat dels infants

Gènere dels infants

El servei pretén donar resposta a les demandes d'usuaris o a les
necessitats que es detecten en el centre, ja siguin de caràcter
econòmic, social, familiar o de resolució de conflictes, entre
d'altres. El 80% de les persones ateses al programa participa o
ha participat activament en altres projectes de l'entitat,
corroborant la intervenció integral que es realitza des de Naüm.
L'any 2019 van participar 256 pares, mares i fills.
156 eren infants, dels quals 71 eren nins ( 45%) i 88 eren
nines (55%).
Així mateix, van participar 97 pares i mares, dels quals 30
eren pares ( 31%) i 67 eren mares (69%)

Gènere dels pares i mares
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Atenció Terapèutica Individual i Familiar
Franja d'edat dels infants

Servei d'atenció psicològica amb la finalitat de
desenvolupar la intel·ligència emocional dels i les
participants.
L'any 2019 van participar 51 pares, mares i
fills.
25 eren infants, dels quals 17 eren nins
(68%) i 8 eren nines (32%).

Gènere dels infants

Així mateix, van participar 26 pares i mares,
dels quals 4 eren pares ( 15%) i 22 eren
mares (85%)
Gènere dels pares i mares

Intervencions grupals:
Grups petits: Estimar bé i estimar malament
Grup mitjans: Autoestima i autoconeixement
Grup grans: Tallers de prevenció

Servei d'Educadora de Carrer
Franja d'edat dels participants

Servei socioeducatiu de Medi Obert que té com a
objectiu contactar i vincular amb joves en situació
de risc social al carrer i donar suport a nivell
individual, de grup i comunitari.
L'any 2019 es van fer 108 intervencions tant
a nins, adolescents i joves, 43 van ser
dirigides a al·lotes (40%) i 65 a al·lots (60%).

Gènere dels participants
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Serveis de Desenvolupament Comunitari i en Xarxa
A la barriada de Son Roca es troben en funcionament dues xarxes de treball comunitàries:

Coordinadora d'Entitats, Serveis i Persones de Son Roca
La Xarxa d'Entitats, Serveis i Persones de Son Roca vol donar resposta a les necessitats del
barri i generar espais comunitaris de participació i cohesió social
Cal destacar que participen un total de 10 entitats amb uns 18 veïnats i professionals de
les entitats (4 homes i 14 dones).
Les entitats i serveis són:
Projecte Socioeducatiu Naüm·
Centre municipal de Serveis Socials de Mestral
Centre de Salut Son Serra-La Vileta
AA.VV. Nova Son Roca
CD San Roque
Amipa IES Guillem Sagrera
Centre Norai
Dinamo, servei de dinamització juvenil de Palma
Associació de Gent Gran de Son Roca
Càritas
Centre de Salut Son Serra-La Vileta
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Taula d'Infància j Joventut de Son Roca

A la Taula d’Infància i Joventut de Son Roca participen un total de 21 entitats i serveis del
territori amb 28 professionals (7 homes i 21 dones), que intervenen de manera coordinada i
conjunta.
Així mateix, de les 21 entitats i serveis que participen, hi ha 13 de l’àmbit públic i un 8 de l’àmbit
privat:

CEIP Son Anglada
CEiP Anselm Turmeda
CC Sant Vicent de Paül
CEIP Son Serra
Escoleta Municipal de Son Roca
IES Guillem Sagrera
IES Emili Darder
Projecte Socioeducatiu Naüm
Club Esportiu San Roque
Serveis Socials de Mestral
Càritas
Centre de Salut de Son Serra - La Vileta
Servei de Policia Tutor de Palma
Dinamo, Servei de Dinamització Juvenil
Amipa CEIP Son Anglada
Associació de Veïns Nova Son Roca
EAPN-Illes Balears
CaixaProinfància
PMEI, Patronat Municipal d’Escoletes Infantils
EOEP i EAP, Equips d’Atenció d’Orientació Educativa i d’Atenció Primerenca.
Ajuntament de Palma
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Les entitats i serveis de les xarxes provenen dels següents àmbits d’intervenció:
Àmbit educatiu: 9
Àmbit social: 5
Àmbit de l'associacionisme: 3
Àmbit esportiu:1
Àmbit de salut: 1
Altres:3

Sensibilització Comunitària
L'objectiu del servei és visibilitzar el paper de la dona, fomentar relacions igualitàries,
qüestionar les violències masclistes, entre altres
Campanyes de sensibilització
Campanya neteja i manteniment de la barriada
Accio comunitària ''Sonrocart''
Son Roca dona la cara contra la violencia de gènere
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Serveis de Voluntariat Transversal

Voluntariat de
Joves en Risc

Es pretén augmentar els
factors competencials que
afavoreixin la inserció social,
laboral i educativa de joves
de la barriada a través de
tècniques pròpies del perfil
Monitor/a de Temps Lliure

Voluntariat i
Pràctiques
d'Estudiants

Coordinadora
d'Entitats

El programa té l'objectiu de
treballar la reinserció social,
educativa i laboral dels joves
que han de complir amb
mesures judicials.

Aquest servei vol donar l'opció
als joves que cursen estudis
superiors
de
realitzar
pràctiques formatives o un
voluntariat que els doni
competències i coneixements
relacionats amb la seva
formació.

Els joves que vénen al
programa de voluntariat
poden
fer
suport
a
qualsevol dels programes
del Projecte Socioeducatiu
Naüm,
donat
que
s'estableix amb ells un pla
de feina.
L'any 2019 van participar un total de 69 voluntaris i voluntàries
Així mateix, per gènere, 42 eren dones (61%) i 27 eren homes (39%)

Franja d'edat dels participants

Gènere dels participants
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Balanç Econòmic 2019
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L'equip humà
Margalida Jordà
Directora General

Vanessa Herras
Directora Gerent,
Coordinadora de PQI
i CaixaProinfància

Eva Planellas
Directora Tècnica i
Recursos Humans

Piedad Cuadrado
Coordinadora de
TSIF i sociolaboral

Joaquín Rodríguez
Contable

Celia Prieto
Coordinadora de
Comunitari, Taula
d'Infància i Joventut,
educadora de Centre
de Dia i educadora
del futbol
Júlia Fiol
Coordinadora de
Joves

Pilar Ferrer
Coordinadora
d'Infància i
Orientadora Laboral

Toni Miró
Manteniment,
Pofessor PQI
amb Ivan Árias
d'Ajudant de
Manteniment

Juan Zarco
Coordinador
voluntariat.
Educador del Centre
de Dia. Equip de
Comunicació
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Coloma Solivelles
Psicologa del centre

Juanjo Castañer
Professor PQI

Jeffrey Edemodu
Educador de Centre
de Dia

Cristina Joya
Educadora

Rafa Pastor
Educador del Centre
de Dia

Catalina Ferriol
Educadora de Medi
Obert de Joves

Séfora Lluch
Educadora Centre de
Dia i Educadora HH
Socials

Marta Expósito
Educadora del
Centre de Dia

Bea Teruel
Educadora del
Centre de Dia

Victoria Pérez
Educadora del
Centre de Dia Infants

Pàgina 37

Antuan Almedro
Monitor Centre de
Dia i Educador
Escoleta Social

Marta González
Educadora

Sheila Garcinuño
Educadora

Laura Rojas
Educadora de Centre
de Dia

Noelia Fernández
Educadora i
Coordinadora de
Voluntariat

Josune Fernánez
Dinamitzadora Espai
Jove

Manuela Nájera
Orientadora Laboral
TSIF

Yolanda Mansito
Psicomotrista i
Educadora Familiar

Ana Muñoz
Orientadora Laboral
i TSIF

Rafa Campos
Telefonista i
recepeció
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Marta Campins
Traballadora social i
Educadora d'Escola
d'Estiu

Antonia Botia
Responsable de
neteja

Sopar de germananor de l'equip
humà del Projecte Socioeducatiu
Naüm Son Roca

Xavier Gelabert
Monitor de l'Escola
d'Estiu

Libertad Martos
Auxiliar del
menjador de l'Escola
d'Estiu
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Agraïments
Des del Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca volem agrair a tots els voluntaris i
les voluntàries, les persones anònimes, empreses i organitzacions, així com a
l’administració pública el seu suport. En aquest sentit, la vostra col·laboració és
vital per treballar per la inclusió social i el creixement integral de totes les nines, nins,
adolescents, joves i les seves famílies del territori. La nostra visió transformadora de
la realitat social no seria possible sense vosaltres.
Els voluntaris i les voluntàries sou el pilar de l’entitat. El vostre compromís,
col·laboració i dedicació amb el Projecte Socioeducatiu desinteressament ha fet
possible que els infants i joves puguin aprendre nous valors fonamentals per
adquirir una actitud apoderadora.
Així mateix, també volem agrair a les persones que treballen a les entitats i
serveis del territori, les tècniques i tècnics de l’administració pública i a tot
l’equip de treballadores de Naüm pel vostre compromís i la vostra capacitat de
generació de canvis i millores socials, gràcies al vostra treball en xarxa amb Naüm
Son Roca, que redunda en el benefici de la nostra població.
També volem donar les gràcies a les entitats privades que han apostat per Naüm
Son Roca i la seva obra social. I és que el vostre suport econòmic és vital perquè
puguem posar en marxa projectes i així treballar per l'enfortiment ciutadà com a
procés de responsabilització individual i col·lectiu.
D’altra banda, també no ens volem oblidar de totes aquelles persones anònimes
que durant l’any han aportat el seu granet d’arenal envers el Projecte Socioeducatiu
amb les seves donacions, siguin en espècie o econòmiques, i que han confiat en
l’Entitat com a motor de canvi en el territori.
En definitiva, gràcies a tots i totes, per la vostra solidaritat i el vostre compromís
social.
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Entitats col·laboradores de l'any 2019

Acció Social CaixaBank a Balears

