
Programa
Ocell de Foc
Destinat a joves amb 
problemàtica de salut mental

Què és?
És un programa d'atenció integral per a joves, 
especialment amb problemàtica de salut mental, 
per assolir la seva inserció laboral en l’empresa 
ordinària i/o la recuperació del seu itinerari 
formatiu.
El programa subvenciona projectes que tenen per 
objectiu l’acompanyament cap a l’autonomia i la 
construcció d’una vida independent d’aquests 
joves.

La xarxa Ocell de Foc és el conjunt de 
nuclis distribuïts per tot el territori, en 
14 demarcacions territorials:

Barcelona ciutat              
Baix Llobregat               
Barcelonès Nord            
Maresme                       
Vallès Occidental           
Vallès Oriental
L'Hospitalet de Llobregat 
             

Regió Alt Pirineu i Aran  
Regió Catalunya Central
Regió Penedès
Regió Girona
Regió Camp de Tarragona
Regió Lleida/Ponent
Terres de l'Ebre 
             

Fites

Atenció a un mínim de 1.000 
joves per demarcació territorial 
excepte a l’Alt Pirineu, Aran i 
Terres de l’Ebre amb un mínim de 
350 joves

Un 15% amb problemàtica        
de salut mental

Impacte esperat
Atenció a 20.000 joves, dels quals 
3.000 amb problemàtica de salut mental

Durada del programa
24 mesos

Pressupost total
9.900.000€

Pressupost per nucli
190.000€ anuals, podent arribar a 25 
nuclis en tot el territori

Agrupacions d’un mínim de 4 entitats vinculades al territori on s’ha d’executar el 
projecte, de les quals almenys una ha de pertànyer al grup b), c) o d):

a) Entitats juvenils sense ànim de lucre.
b) Associacions i/o empreses d’activitats juvenils, com ara les esportives, les
    culturals i les de lleure, entre altres.
c) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en
    l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental.
d) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en
    la dinamització de projectes col·lectius.
e) Entitats locals: ajuntaments i consells comarcals.
f ) Empreses d’inserció inscrites al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció
    de Catalunya.
g) Entitats i empreses especialitzades en formació i capacitació professional.
h) Entitats especialitzades en la gestió de serveis públics de salut i/o educació.
i ) Instituts i universitats públics o concertats.

 

ALIANCES

Les aliances necessàries per poder ser-ne beneficiàries, han d’estar formades per:

1

Personatge d'Stravinski inspirat en els contes eslaus. Ocell 
daurat que brilla en la foscor amb poders sobrenaturals.

SERVEIS DEL NUCLI OCELL DE FOC

a) Servei d’informació, de prevenció i de lluita en contra de l’estigma de la salut
    mental i l’abandonament educatiu a la comunitat propera
b) Servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general
c) Servei niu de projectes i d’iniciatives juvenils
d) Servei de coaching i d’assessorament als i les joves
e) Punt de trobada del nucli Ocell de foc
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Mínim d'inserció laboral o retorn al 
sistema educatiu d'un 5% del total de 
participants amb problemàtica de salut 
mental

 


