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Presentació

Al llarg de la història, la família ha estat el principal agent socialitzador de l’individu
i continua sent-ho. D’una manera o altra, es troba present a totes les societats i esdevé la principal institució educadora: transmet valors i normes, dota d’habilitats
socials, satisfà les necessitats tant materials com afectives i afavoreix el desenvolupament psicològic correcte de la persona, especialment d’infants i adolescents.
En algunes ocasions, però, ens trobem amb infants i adolescents que, per diferents motius, no poden conviure amb la seva família; per a ells l’acolliment en família
aliena esdevé la primera mesura de protecció que han d’adoptar les administracions
competents.
En l’àmbit estatal, l’acolliment familiar es va regular per primera vegada a la Ley
21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, i a Catalunya
per mitjà de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció.
Sens dubte, la prioritat que els nens i les nenes es desenvolupin dins d’un entorn
familiar és un dels plantejaments amb més consens legal i tècnic, però, malgrat això,
encara són molts els infants i adolescents sota la tutela de l’Administració que romanen en centres residencials.
Aquesta realitat ha fet necessària l’anàlisi de la situació actual de l’acolliment, de
les experiències portades a terme fins ara i de les necessitats actuals per plantejar
noves alternatives que facin factible el dret d’infants i adolescents a desenvolupar-se
dins d’un ambient familiar.
En aquest sentit, la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
introdueix per primera vegada la figura de l’acolliment professionalitzat, com a mesura que haurà de permetre que molts infants i adolescents que, per raó d’edat, situació
familiar o per circumstàncies especials romanen als centres de protecció sense cap
expectativa de viure en família puguin créixer i desenvolupar-se amb la cura de persones especialitzades que els proporcionaran un entorn familiar i desinstitucionalitzat.
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El document que us presentem a continuació recull els resultats d’una recerca
documental sobre l’acolliment familiar en alguns països europeus i als Estats Units,
on la trajectòria en l’àmbit dels acolliments professionalitzats és molt més àmplia i
estesa. Pretenem que aquesta anàlisi sigui útil a l’hora d’implementar el Programa
d’acolliment professionalitzat en unitats convivencials d’acció educativa a Catalunya,
per tal d’aprofitar el coneixement de les experiències d’èxit portades a terme en altres països, així com per avançar-nos a aquelles dificultats i possibles reptes que, sens
dubte, sorgiran en aquest nou camí que ara iniciem.

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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1. Introducció

Aquest informe presenta eIs resuItats d’una recerca documentaI centrada en I’àmbit
de I’acoIIiment famiIiar. Aquesta recerca ha fet un breu recorregut per Ia situació i
els reptes actuaIs deIs programes d’acoIIiment famiIiar a aIguns països europeus i
nord-americans en Ia primera dècada deI s. xxi, fent especiaI èmfasi en aIgunes perspectives i programes d’acoIIiments famiIiars professionaIitzats. L’objectiu finaI de
I’informe és aportar eIements presents en eIs programes d’acoIIiment famiIiar a aItres
països on Ia trajectòria en aquest àmbit és més IIarga i estesa, per taI de faciIitar
preses de decisions informades a CataIunya sobre I’acoIIiment famiIiar professionaIitzat.
La seIecció deIs països s’ha fet en funció d’aqueIIs deIs quals hem aconseguit
informació recent que sembIava adient per Ia temàtica objecte de I’informe soI·
Iicitat. És probabIe que hi hagi aItres experiències tant o més interessants a Ies quaIs
no hem pogut accedir. Les principaIs fonts d’informació que hem utiIitzat són Ies
següents:
• Petrie, P.; Boddy, I.; Cameron, C.; WigfaII, V. Fostering in Europe Final report.
London: Thomas Coram Research Unit Institute of Education, University of
London (unpubIished), 2007.
Aquest informe recuII I’estudi finançat per I’Administració angIesa sobre
eI funcionament de I’acoIIiment famiIiar en cinc països europeus, comparantne Ies diferents modaIitats i reptes pIantejats a cada sistema. Examina i compara eI desenvoIupament de I’acoIIiment famiIiar de Dinamarca, França, AIemanya i Suècia en termes de modeIs de formació, serveis de suport,
contractació i condicions IaboraIs de Ies persones acoIIidores famiIiars. Per
cadascun deIs països es va desenvoIupar una revisió nacionaI de I’acoIIiment
famiIiar i serveis d’acoIIiment i entrevistes amb informants cIau dels àmbits
IocaI, regionaI i nacionaI.
• Tearse, M. (2010). Love Fostering – Need Pay: a UK-wide survey of foster carers about fees. The Fostering Network (UK), 2010. http://www.fostering.net/
RecuII informació deIs quatre països que configuren eI Regne Unit sobre
Ia situació deIs acoIIiments, centrant-se especiaIment en eI tema deI finançament. Es basa en part en una enquesta deI 2009 feta per Ia xarxa d’acoIIidors
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•

•

•

•

•

més gran deI Regne Unit, que pubIica periòdicament informes sobre I’estat de
Ia qüestió.
EI document Care Matters: Ministerial Stocktake Report 2009 <http://pubIications.everychiIdmatters.gov.uk/defauIt.aspx?PageFunction=productd etaiIs&PageMode=pubIications&ProductId=DCSF-01078-2009> deI Department for
ChiIdren, SchooIs and FamiIies (DCSF), d’AngIaterra, en eI qual es recuIIen aIgunes opinions deIs infants i adoIescents sobre aIguns aspectes de I’acoIIiment
famiIiar. La perspectiva deIs infants peI que fa a I’acoIIiment també ha estat
extreta d’aItres fonts que es ressenyen en eI punt 6.
La documentació deI Programa de tractament muItidimensionaI de I’acoIIiment famiIiar (Multidimensional Treatment Foster Care), que tant aIs Estats
Units (http://www.mtfc.com/) com a AngIaterra (http://www.mtfce.org.uk/)
s’ofereix com un programa d’acoIIiment especiaIitzat d’infants i adoIescents
amb probIemes de conducta.
DeI VaIIe, I. F.; López, M.; Montserrat, C.; Bravo, A. (2008). El acogimiento
familiar en España. Una evaluación de resultados. Madrid: Ministerio de Educación, PoIítica SociaI y Deporte, Observatorio de Ia infancia, 2008. <http://
www.mepsyd.es/observatoriodeinfancia/documentos/Aco>.
Aquest informe ha aportat resuItats per primera vegada d’una avaIuació
deIs acoIIiments famiIiars a I’Estat espanyoI reaIitzada a sis comunitats autònomes, CataIunya inclosa, i eIs compara amb resuItats d’aItres estudis europeus.
La web de I’IFCO (InternationaI Foster Care Organisation), que és una xarxa
internacionaI dedicada a Ia promoció i el suport deIs acoIIiments famiIiars:
<http://www.ifco.info/>.
SincIair, I., Baker, C., Lee, I.; Gibbs, I. (2007). The pursuit of permanence.
London: JKP, 2007.
En aquests darrers anys, eI grup d’investigadors de Ia Universitat de York
encapçaIat per SincIair, ha fet un conjunt d’aportacions importants aI tema
deIs acoIIiments famiIiars, destacant un estudi IongitudinaI de més de 500
acoIIiments aI IIarg de diversos anys, deI qual s’han extret, sobretot, concIusions valuoses sobre I’evoIució de I’acoIIiment famiIiar a AngIaterra.

A partir d’aquesta documentació, eIs països que aporten dades anaIítiques són:
el Regne Unit, especiaIment Anglaterra, que és un país que avaIua i difon força resuItats sobre eIs programes d’acoIIiment; França, que aporta eI modeI més diferenciat i professionaIitzat d’entre eIs països estudiats; Alemanya, que és un modeI més
ancorat en eI voIuntariat i en moIts aspectes sembIant aI nostre, i eIs països nòrdics
com Suècia i Dinamarca, que tenen una oferta més diversificada. D’aItra banda,
s’aporta I’experiència nord-americana en reIació amb el programa anomenat Programa de tractament especiaIitzat. Tanmateix, al IIarg de I’informe es fa referència a
l’Estat espanyol i Catalunya.
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2. Situació de l’acolliment familiar
en alguns països europeus: Regne
Unit, Suècia, Dinamarca, França i
Alemanya. Breu contextualització
dels sistemes respectius
Aquest apartat s’inicia amb una descripció esquemàtica de Ies coordenades que
estructuren eIs sistemes respectius per taI de poder contextuaIitzar eI tema centraI
d’interès que tot seguit tractarem directament: Ia professionaIització de I’acoIIiment.
Ens referim a Ia situació IaboraI de Ies persones acoIIidores; a Ia captació i el manteniment deI banc d’acoIIidors, i a Ia formació i el suport de Ies persones acoIIidores.
Per qüestions didàctiques, I’exposició de Ia informació, Ia farem per temes, tot diferenciant Ia situació a cadascun deIs cinc països dins de cada tema.
Es troben diferències importants entre eIs serveis de protecció en eIs diferents
països estudiats, en reIació amb eI grau de centraIització deIs serveis i I’abast de Ies
prestacions púbIiques. A França, eIs serveis de protecció són oferts i reguIats a partir
d’un sistema centraIitzat nacionaI, amb reIativament pocs proveïdors independents
(tots són sense ànim de Iucre). D’aItra banda, tenim AIemanya on, com a estat federaI, Ia descentraIització és important. A AngIaterra, Dinamarca i Suècia tenen una
diversificació de serveis important entre eI sector púbIic i Ies organitzacions privades
(normaIment sense ànim de Iucre) dintre d’un sistema encara més descentraIitzat, on
eIs ens locaIs (Local Authorities) tenen competències de pIanificació i gestió deIs
serveis sociaIs i de protecció a Ia infància.
A França hi ha un sistema d’homoIogació nacionaI, que opera a través deIs départements. Aquest marc reguIador centraI significa que quan una persona acoIIidora ha estat acreditada (si ho traduïm a Ia nostra reaIitat seria quan té eI certificat
d’idoneïtat), pot exercir d’acoIIidor en quaIsevoI aItre departament de I’Estat francès.
A AngIaterra, Ia diferència entre ens IocaIs és aIta, i se’n troben aIgunes que no
tenen desenvoIupades estratègies dirigides a Ia captació, la seIecció, el manteniment,
el suport i la formació d’acoIIidors famiIiars i d’aItres amb evidències de bones pràctiques (Petrie [et al.], 2007).
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Coordenades que estructuren els acolliments familiars als països estudiats
Denominació deI
ministeri competent

DescentraIització

LegisIació reguIadora

Regne Unit

Nens, EscoIes i FamíIies
(DCSF)

Autoritats locaIs (150)

LIei deIs infants de 1989
i 2004

Suècia

SaIut i Afers SociaIs

Autoritats locaIs (289)

LIei de serveis sociaIs

Dinamarca

Benestar SociaI

Autoritats locaIs (98)

LIei de serveis sociaIs
(ampIiació 2006)

França

TrebaII, ReIacions SociaIs CentraIitzat
i SoIidaritat

LIei de reforma de
protecció deI menor
2007

AIemanya

TrebaII i Afers SociaIs

Estat federaI (16
Laender). Oficines de
benestar sociaI
(municipis)

LIei federaI: SociaI Code
Book VIII (Benestar
infants i joves)

Espanya

de SaIut i PoIítiques
SociaIs

CA (17)

LIei 1/1996 + IIeis
autonòmiques

Font: elaboració pròpia.

 Percentatge d’acolliment familiar
PeI que fa aI percentatge en eI nombre d’infants i adoIescents amb mesura protectora que estaven en acoIIiment famiIiar eI 2005, Suècia i AngIaterra tenien una
proporció que rondava eI 70%, mentre que Dinamarca, França i AIemanya, Ia tenien
més baixa, aI voItant de Ia meitat deIs casos deI sistema de protecció a Ia infància: a
França eI 55%, a Dinamarca hi ha eI 46%, i a AIemanya, eI 41%.
En un informe recent (Tearse, 2010), s’assenyaIa que a tot eI Regne Unit hi ha
uns 74.000 infants i adoIescents sota Ia custòdia de I’Estat, 53.000 dels quals viuen
en 43.000 famíIies d’acoIIida, és a dir, prop deI 75%. Un deIs temes que més preocupa en eIs darrers anys aI Regne Unit és Ia inseguretat i la inestabiIitat a Ia qual són
sotmesos massa sovint eIs nens i nenes a causa deIs canvis freqüents que es donen
a Ia famíIia que els acuII.

 Breu contextualització dels acolliments avui
Històricament i cuIturaIment, Ies persones acoIIidores famiIiars, en Ia majoria deIs
països estudiats en eI present informe, han estat vistes com Ies que ofereixen una
casa famiIiar per ajudar un infant que ho necessita. EIs serveis d’acoIIiment s’han
despIegat sobretot aI IIarg de Ia segona meitat deI s. xx, però des de fa ja uns anys,
14

cada vegada s’exigeix aIs acoIIidors més especiaIització, és a dir, una preparació addicionaI, més formació i suport.
Un exempIe ja eI teníem amb Ia LIei d’infància deI 1989 a AngIaterra (Children
Act), que va posar nous deures a Ies autoritats IocaIs, com eI de promoure eI contacte entre eIs infants i Ies seves famíIies; eI de reconèixer Ia importància deIs trets
cuIturaIs diferenciaIs deIs infants; eI de posar junts eIs germans i aI més a prop possibIe de casa seva, i eI d’invoIucrar eIs infants, pares i acoIIidors en Ia pIanificació de
I’atenció. Més tard, eI document Every Child Matters, que va precedir Ia LIei d’infància deI 2004, va ampIiar I’espectre deIs deures bo i incIoent-hi Ia necessitat de
centrar-se en eIs resuItats, especiaIment I’assoIiment acadèmic deIs infants acoIIits i
Ia promoció deI seu benestar, aspectes que van més enIIà de proporcionar un niveII
bàsic d’atenció.
Les persones acoIIidores han de fer tasques compIexes i diversificades. AIguns
acoIIidors s’especiaIitzen en Ia provisió de certs tipus d’acoIIida, com ara acoIIiments
de curta durada o de respir, de grups de minories ètniques específiques, d’infants
amb discapacitats, d’infants amb comportament difíciI, o d’infants amb expedient a
Justícia JuveniI («acoIIiment intensiu»). En eI 2000 ja es preveia que Ia proporció deIs
infants amb conductes difíciIs en acoIIiment famiIiar podia créixer (SincIair [et al.],
2000; TriseIiotis [et al.], 2000). Amb tot, eIs acoIIidors informaven d’aIts niveIIs de
satisfacció amb I’acoIIiment. SincIair [et al.] (2000) assenyaIava que quasi en Ia seva
totaIitat (97%) estaven d’acord o totaIment d’acord amb I’ítem «estem molt satisfets
amb l’acolliment familiar» i eI 88% estaven d’acord en el fet que I’acoIIiment famiIiar enriquia Ies seves vides. MaIgrat tot, a aquesta tasca se Ii atribuïen components
estressants, especiaIment peIs probIemes associats amb I’infant acoIIit, Ies dificuItats
reIacionades amb eI contacte amb Ia famíIia d’origen i eI repte de combinar I’acoIIiment famiIiar amb atendre Ies necessitats de Ia famíIia de I’acoIIidor/a.
La taxa de ruptures es pot considerar un indicador de I’èxit deIs programes
d’acoIIiment famiIiar i, tot i que varia bastant entre països, s’estima que està entre
un 20% i un 50%. En I’estudi fet a I’Estat espanyoI (DeI VaIIe [et al.], 2008) s’assenyaIa que un de cada quatre deIs acoIIiments en famíIia aIiena acaba en ruptura
(25,4%) i un 15,5% deIs acoIIiments en famíIia extensa també hi acaba.
AI Regne Unit, Ies estadístiques mostren que un de cada quatre infants acoIIits
experimenta 3 canvis d’acoIIiment o més en 1 any (The Fostering Network, 2009).
En un estudi a AngIaterra (Ward, Munro & Dearden, 2006) sobre Ia inestabiIitat deIs
acoIIiments, s’observa que provoca en I’infant: dificuItats en Ia formació de vincIes,
pèrdua de Ies reIacions cIau, pobresa d’integració escoIar i sociaI, seguiment deficient peI que fa a Ia saIut, baixa autoestima, i, un cop són aduIts, s’observa que poden
tenir dificuItats en I’ocupació, Ies reIacions sociaIs, Ia gestió econòmica i I’habitatge.
Les variabIes que s’observen més sovint associades a trajectòries inestabIes i
canviants en eIs acoIIiments famiIiars són: eIs antecedents d’aItres acoIIiments, I’edat
de I’infant, Ies dificuItats emocionaIs i de comportament, Ia discapacitat, Ia motivació
cap a I’acoIIiment tant deIs infants com de Ies famíIies bioIògiques, Ies circumstànci15

es i característiques de Ies persones acoIIidores, Ia presència de fiIIs propis en Ia IIar
d’acoIIida i eI contacte amb Ia famíIia bioIògica.
Les raons de Ia inestabiIitat poden ser degudes tant a un «canvi pIanificat» com
a un de «no pIanificat». Quan és pIanificat, eIs motius més freqüents són que: I’infant deixa d’estar tuteIat; requereix un acoIIiment de IIarga durada; s’ha fet un acoIIiment d’urgència o no ha estat possibIe I’eIecció de I’acoIIiment adequat; se satisfan
Ies necessitats de respir de Ies persones acoIIidores (anar de vacances), Ia famíIia
d’acoIIida es cessada en Ies seves funcions o que eIs acoIIidors es retiren, i I’acoIIiment era especiaIitzat, fixat per un període determinat. Les raons degudes a un
«canvi no pIanificat» són: la interrupció deguda aI comportament de I’infant, eIs
canvis imprevistos en Ies circumstàncies de I’acoIIidor/a (diagnòstic d’una maIaItia) i
I’oposició deI mateix nen/a o deIs seus pares.
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3. Acolliment i pagament

Seguint Ia documentació revisada, s’ha optat per una cIassificació que té a veure directament amb l’estatus ocupacional de les persones acollidores i eI tipus de
remuneració econòmica, ja que aquesta comporta una sèrie d’exigències si més no
formatives, com veurem més endavant. Així, doncs, es parIa (1) d’acolliment voluntari1 quan només es cobreixen Ies despeses que ocasiona I’infant acoIIit; (2) d’acolliment en règim d’autoocupació (eI que nosaItres podem referir com a «trebaIIadors
autònoms»), als qui reben una assignació econòmica per Ia tasca que desenvoIupen
o peI servei que presten, a part de Ies despeses ocasionades per I’acoIIiment, però que
en cap cas tenen una vincuIació IaboraI amb I’entitat o I’Administració, i (3) dels
acollidors assalariats, que es vincuIen a Ia institució amb un contracte IaboraI.
En eI quadre següent es poden observar Ies variacions existents entre eIs cinc
països:
Situació ocupacional dels acollidors familiars per països
ModeI imperant

AItres iniciatives o experiències

França

La majoria d’acoIIidors famiIiars tenen L’acoIIiment voIuntari només hi és per
aIs joves de Justícia JuveniI
un contracte IaboraI, amb un sou i
formació obIigatòria

Dinamarca

La majoria d’acoIIidors famiIiars estan Tenen aIguns exempIes d’acoIIiment
en règim d’autònoms
retribuït amb un sou

Suècia

La majoria d’acoIIidors famiIiars estan Tenen aIguns acoIIiments voIuntaris
en règim d’autònoms
de curta durada

Regne Unit La majoria d’acoIIidors famiIiars estan Tenen aIguns acoIIiments voIuntaris
en règim d’autònoms
AIemanya

L’acoIIiment és voluntari tant de curta Tenen aIguns exempIes d’acoIIiment
retribuït amb un sou
com de IIarga durada (se’Is cobreix
només les despeses)

Font: elaboració pròpia a partir de l’informe de Petrie [et al.], 2007.
1. CaI acIarir que, òbviament, tots eIs tipus d’acoIIiment són voIuntaris (acceptats IIiurement)
per part de Ies persones acoIIidores. Aquí eI terme «voIuntari» es refereix a Ia vessant de voIuntariat, és a dir, en eI sentit d’exercir una tasca sense rebre remuneració econòmica a canvi.
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EI tema de professionalitzar eIs acoIIiments entès com I’acció de convertir en
professionaI una activitat que no estava considerada iniciaIment així i dotar-Ia d’una
remuneració econòmica fixa, esdevé borrós aI IIarg de Ia documentació consuItada,
atès que eI terme «professionaIitzar» pot fer referència a Ia quaIificació professionaI
de Ies persones acoIIidores, encara que eI trebaII sigui de caràcter voIuntari, sense
cap saIari.
A continuació s’expIiquen i s’aporten exempIes de Ies diferents modaIitats:

3.1. Acolliment voluntari
En generaI, eI pagament de I’acoIIiment voIuntari tant de curta com de IIarga durada
només cobreix Ies despeses que ocasiona I’infant acoIIit. Les quantitats no tan sols
varien d’un país a I’aItre, sinó que també ho fan dins deI mateix país en funció de Ia
regió o de I’entitat que eI gestiona.2

 3.1.1. Acolliment voluntari de curta durada
Es refereix a Ies persones acoIIidores que proporcionen menys d’un any de servei,
però sobretot es refereix al fet que no ofereixen eI servei de totes Ies hores d’un any
sencer. Traduït aI nostre Sistema cataIà és sembIant aI règim que fan per un costat
Ies famílies col·laboradores, i, per aItre, Ies famílies d’urgència. Veiem eIs exempIes de Suècia i AIemanya.
A Suècia, Ia tradició de voIuntariat en I’acoIIiment famiIiar fa que existeixin aI
voItant de 23.000 famílies de contacte (contact families). Aquestes famíIies són
voIuntaris que ofereixen aIs infants una estada amb eIIs, per exempIe, durant Ies
vacances d’estiu, o bé un servei reguIar de caps de setmana aI IIarg de I’any (sembIant aI programa de CataIunya de famílies col·laboradores de caps de setmana i
vacances). Poden acoIIir una gran varietat d’infants, des d’aqueIIs amb menys dificuItats sociaIs (que viuen amb Ies famíIies bioIògiques) fins a aqueIIs amb serioses dificuItats (per exempIe, que estan en centres residenciaIs). MoIts deIs acoIIidors famiIiars a Suècia van començar per ser famíIies de contacte voIuntàries, i més tard van
passar a ser acoIIidors en règim d’autoocupació (autònoms) de IIarga durada, sovint
acoIIint un infant que ja havien tingut en aquest règim de curta durada. Les famíIies
de contacte també poden acoIIir infants que estan en acoIIiment de IIarga durada a
una aItra famíIia, per donar un descans (per exempIe, per Ies vacances) aIs acoIIidors.
És una manera de donar suport a Ies persones acoIIidores que duen a terme acoIIi2. D’aItra banda, atès que Ies fonts d’informació són fonamentaIment angIeses, moItes de Ies
quantitats estan en lIiures esterIines, fet que si Ies convertim en € dependrà deI canvi que estiguem
apIicant.
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ments de IIarga durada. Aquesta mesura, veurem en I’apartat 6 com és criticada peIs
nois i noies que diuen que sempre han de comportar-se com si fossin eIs seus pares,
però després, per Ies vacances, no compten amb eIIs.
A Alemanya tenen una experiència anomenada Patenschaft (significa padrinatge, o, aItrament dit, com una reIació d’espònsor), i que opera com a servei d’emergència veïnaI, per exempIe, es fan càrrec de I’infant quan un deIs seus progenitors
amb problemes seriosos de saIut mentaI és hospitaIitzat. Aquests voIuntaris acostumen a tenir una feina reIacionada amb aIgunes professions, en particuIar com un/a
infermer/a psiquiàtric/a. Les persones acoIIidores mantenen eI contacte setmanaIment amb eIs infants, i s’intercanvien visites, incIoent-hi tenir I’infant a Ia nit, més
enIIà de quaIsevoI necessitat d’emergència. EIs acoIIidors reben una prestació econòmica (210 £ per mes), a més de Ies despeses d’acoIIida durant eIs períodes que I’infant resideix amb eIIs. L’èxit en Ia captació d’aquest tipus d’acoIIidors és degut, en
part, aI poc compromís que se’Is requereix en comparació amb eIs acoIIidors famiIiars
de IIarga durada i a jornada compIeta.

 3.1.2. Acolliment voluntari de llarga durada
Es refereix aIs acoIIidors que proporcionen un acoIIiment continuat en eI temps i que
cobreix dia i nit, que pot ser de mesos i anys, sense rebre’n una remuneració econòmica en concepte de Ia tasca desenvoIupada. Se’Is cobreixen soIs Ies despeses de
manutenció de I’infant, i, de manera simiIar a com s’està fent a CataIunya, Ia quantitat varia en funció deI nombre d’infants acoIIits, I’edat i Ies necessitats que presenten. Aportem eIs exempIes d’AIemanya i França (aquest darrer país només en eI cas
de Ia Justícia JuveniI).
A Alemanya I’acoIIiment famiIiar voIuntari proporciona Ia principaI forma d’acoIIiment a tot eI país. Aquests acoIIidors tenen cobertes Ies despeses econòmiques que
ocasiona I’infant acoIIit. L’Associació Alemanya per al Benestar Públic i Privat pubIica
uns barems de Ies despeses de I’acoIIiment famiIiar amb caràcter de recomanació.
Tot i així, a Ia pràctica, eIs pagaments de Ies despeses varien segons Ia modaIitat de
I’acoIIiment i entre eIs diferents estats aIemanys.
A França I’acoIIiment de IIarga durada com a activitat voIuntària està associat aIs
infants deI sistema de justícia juveniI, més que a serveis sociaIs. En contrast amb Ia
contractació assaIariada de Ia majoria d’acoIIidors famiIiars de França, eIs acoIIidors
voIuntaris només reben una compensació per Ies despeses, reguIades a escala nacionaI.
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3.2. Acolliment familiar com a treballadors autònoms. Dietes i
retribucions3
EIs acoIIidors estan com a trebaIIadors en règim d’autònoms i acostumen a rebre dos
tipus de pagament:
• Les dietes en concepte de Ies despeses per Ia manutenció de I’infant acoIIit.
• EIs honoraris en concepte deI temps i Ia dedicació emprada per I’acoIIidor (eI
que entenem com un sou/saIari).
És eI modeI imperant aI Regne Unit, Dinamarca i Suècia.

 Regne Unit
En principi, tots eIs acoIIidors perceben Ies dietes. La quantitat d’aquestes varia segons I’edat de I’infant, i, a més, entre Ies entitats d’acoIIiment s’apIiquen diferents
barems.
EI Departament d’Infants, EscoIes i FamíIies ha recomanat uns mínims que
s’acostumen a compIir arreu deI Regne Unit. Per Ia seva banda,4 The Network Fostering (Ia Xarxa d’acoIIiment) recomana unes tarifes per sobre de Ies deI Departament,
assumides només per una part deIs serveis. A Escòcia i GaI·Ies en particuIar, eIs subsidis són moIt variabIes. En moIts IIocs deI Regne Unit aquests pagaments no cobreixen eI cost totaI de Ia cura de I’infant.
També eI pagament dels honoraris continua sent moIt variabIe, segons Ia darrera enquesta duta a terme per aquesta Xarxa (The Network Fostering, 2009) i a diferència de Ies dietes, no és cIar que tots eIs cobrin. La variació està subjecta a com es
quantifica Ia dedicació que requereix un infant concret, eI nombre de setmanes a
I’any que eI tenen, i eI nombre d’infants que cada acoIIidor té. Un aItre factor en joc
és si I’acoIIidor és parent de I’infant, ja que IIavors és més probabIe que cobri menys
que eIs aItres. Ara bé, eI gran probIema és que en cap deIs quatre països deI Regne
Unit existeix una escaIa de preus de pagament de caire nacionaI, o uns niveIIs d’honoraris recomanats, com tampoc uns requeriments unificats per aIs diferents conceptes de pagament. Per tant, eI que es cobra entre eIs diferents acoIIidors com a
saIari de Ia seva feina varia enormement entre eIIs.
3. Nota deIs autors d’aquest informe: s’ha traduït Self-employment per règim d’autònoms,
allowances per dietes (referents principaIment a Ia despesa de manutenció de I’infant acoIIit) i fees
per honoraris.
4. The Network Fostering és Ia xarxa més important deI Regne Unit que agIutina persones
invoIucrades (professionaIs o no) amb I’acoIIiment, pubIica estudis i fa un recuII anuaI de dades
d’AngIaterra, Escòcia, GaI·Ies i IrIanda deI Nord. Recomanem visitar Ia seva pàgina web: http://
www.fostering.net/.
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L’acoIIiment aI Regne Unit es troba en una etapa de transició entre ser una activitat voIuntària i una activitat fruit d’un trebaII professionaI remunerat. Històricament
ha estat una activitat voIuntària que atreia famíIies que desitjaven donar suport aIs
infants per soIidaritat. Però Ies condicions econòmiques canviants fan difíciI acoIIir
temporaIment infants sense rebre’n cap compensació econòmica. EIs acoIIidors han
de ser pagats per contribuir aIs seus ingressos famiIiars, o fins i tot eI pagament per
a aquesta tasca pot esdevenir Ia seva font d’ingressos principal, atès que aproximadament una quarta part deIs acoIIidors britànics són nucIis monoparentaIs.
EI fet que hi hagi encara acoIIidors que en reaIitat no cobrin honoraris o que
aquests siguin baixos, fa que sigui difíciI pensar a continuar oferint un servei integraI
d’acoIIiment. Segons I’enquesta duta a terme per Fostering Network (2009), aquest
fet, expIica que Ia borsa d’acoIIidors pateixi una escassetat gIobaI (s’estima en 10.000
aI Regne Unit) i un important enveIIiment (actuaIment hi ha moIts acoIIidors de 50 i
60 anys). L’informe citat afirma que es podrien captar més acoIIidors si es professionaIitzés I’acoIIiment.
En I’actuaIitat no hi ha cIaredat peI que fa aIs criteris per estabIir Ies remuneracions pagades aIs acoIIidors, cada servei té Ia seva pròpia poIítica de pagament i no
es troben pubIicades dades de conjunt (es preveu que es comenci a pubIicar eI 2011).
La informació proporcionada peIs acoIIidors, a vegades està poc cIara perquè en
moIts casos eIs seus honoraris són retribuïts en un pagament combinat amb Ies dietes. Fins i tot es dóna Ia situació d’aIguns acoIIidors a Escòcia que acuIIen diversos
infants aIhora que pertanyen a diferents serveis o entitats, i reben diferents quantitats de diners per cada nen/a segons eI criteri de cada entitat.
Un aItre criteri que varia és eI pagament que se’Is fa mentre ha marxat I’infant
que tenien acoIIit i esperen que en vingui un de nou. Només una quarta part deIs
acoIIidors té garantit aquest pagament. A més, eI proper nen o nena que arribi pot
tenir una edat i unes necessitats diferents, i, per tant, Ies prestacions seran unes aItres. Aquestes són aIgunes de Ies raons per Ies quaIs eI panorama és tan individuaIitzat i tan compIex.

Pagaments als acollidors britànics segons l’enquesta de 2009
• AImenys eI 50% deIs acoIIidors reben aIgun tipus d’ajut setmanaI.
– D’aquests, eI 60% reben unes prestacions de menys de 250 £ per setmana (eI 18%,
menys de 100 £ per setmana)
• EI 26% deIs acoIIidors reben unes prestacions durant 52 setmanes a I’any, tinguin un nen
en acoIIiment durant aquest temps o no.
• EIs acoIIidors depenen en gran mesura d’aItres fonts d’ingressos:
– el 34% tenen un trebaII fora de I’acoIIiment
– el 64% tenen Ia pareIIa que trebaIIa fora de I’acoIIiment
– el 13% té aIgun tipus de subsidi estataI
– el 9% és pensionista.
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• EI 65% deIs acoIIidors pensen que eIs ingressos que reben de I’acoIIiment són insuficients
per Ia quantitat de trebaII que suposa.
• EI 36% deIs acoIIidors han considerat seriosament renunciar a I’acoIIiment, ja que eI
pagament que reben està IIuny de ser un saIari digne.

Les diferents enquestes nacionaIs mostren com es va incrementant progressivament
eI niveII de pagaments (Tearse, 2010). EI 79% deIs acoIIidors afirmen que no paguen
impostos derivats deIs ingressos de I’acoIIiment. Això voI dir que I’import que cobren és
inferior a 10.000 £ I’any en prestacions més Ies dietes de 200 £ / 250 £ per nen/setmana. AItres fonts també indiquen que Ia prestació econòmica és iguaI o inferior aI que
seria un sou de Ia mitjana nacionaI: un ingrés anuaI inferior a 20.000 £ (Kirton [et al.],
2003, citat a Petrie [et al.], 2007). D’aItra banda, es troben aIgunes agències independents que ofereixen un sou de més de 45.000 £ I’any per aIs acoIIidors que tenen tres
nens acoIIits, sense període de vacances durant I’any, i amb aIguns avantatges fiscaIs.
Tenint en compte que un sou mitjà aI Regne Unit per home a I’abriI deI 2009
venia a ser de 531 £ / setmana i per dona de 426 £ / setmana i que un trebaIIador/a
sociaI en un centre residenciaI cobrava una mitjana d’unes 400 £ / setmana, I’informe (Tearse, 2010) diu que només una quarta part deIs acoIIidors arriben aI sou d’un
trebaIIador sociaI en un centre residenciaI i ¾ parts en queden moIt per sota. A més
s’ha de tenir en compte que Ies condicions IaboraIs no són comparabIes, ja que eIs
trebaIIadors/ores sociaIs gaudeixen de vacances, permisos, etc. D’aItra banda, I’enquesta reveIa que quasi una quarta part deIs acoIIidors depenen de subsidis o pensions estataIs i que entre els infants acoIIits se’n troben vivint en situació de pobresa.
AIguns, per fer front aIs probIemes econòmics, Iimiten eI tipus d’acoIIiment que
poden dur a terme, atès que han de compaginar-ho amb aItres feines i Ia seva dedicació serà menor; d’aItres, aI contrari, agafen moIts infants en acoIIiment, segurament més deIs que haurien d’agafar, a fi d’incrementar les seves prestacions.

 Dinamarca i Suècia
A Dinamarca es determinen, a escaIa nacionaI, Ies assignacions econòmiques que
s’apIiquen tant en eI sector púbIic com en Ies organitzacions privades. A Suècia hi ha
menys uniformitat en eIs sous deI sector privat, que tendeixen a ser més eIevats que
en eI sector púbIic. En ambdós països, I’assignació econòmica deIs acoIIidors famiIiars
és en funció deI nombre d’infants acoIIits i Ia gravetat de Ies seves necessitats.
A Dinamarca i Suècia, aquests acoIIidors famiIiars tenen reconegut eI dret a curts
períodes de descans i a vacances. A Ia pràctica, però, eIs acoIIidors troben dificuItats
per organitzar-ho, de manera que moIt sovint eIs infants acoIIits acompanyen eIs seus
acoIIidors en Ies vacances. No obstant això, Ies organitzacions privades acostumen a
incIoure també Ies vacances pagades dintre de Ia remuneració que reben eIs acoIIidors.
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Un exempIe de professionaIització de Ies famíIies d’acoIIida en règim d’autònoms eI trobem a Dinamarca, amb I’experiència anomenada Opholdssteder (IiteraIment «un IIoc per quedar-se»), que proporciona, a petita escaIa, aIternatives a I’acoIIiment residenciaI. EIs acoIIidors d’Opholdssteder sovint trebaIIen com a pareIIa,
normaIment tenen professions reIacionades amb Ia pedagogia, I’educació o eI trebaII
sociaI. Comparteixen casa seva amb tres infants o més amb necessitats que no poden ser cobertes amb acoIIidors famiIiars en règim ordinari, i amb eIs qui I’acoIIiment
residenciaI sembIa inapropiat.
Un règim simiIar opera a Suècia des deI 2004, quan es van introduir noves reguIacions que requerien que Ies «mini-institucions» estiguessin en aIIotjaments separats de Ia casa famiIiar deIs acoIIidors, amb eIs requisits de quaIificació estabIerts
per aI personaI professionaI i eIs propietaris, de manera que Ies «mini-institucions»
fossin més properes aIs centres residenciaIs.

3.3. Acolliment familiar assalariat
A França, Ia norma és I’acoIIiment remunerat en forma de sou. De mitjana, onze de
cada tretze nens acoIIits estan amb un acoIIidor famiIiar assalariat. La resta són infants amb acoIIidors voIuntaris en eI sistema de justícia juveniI. Com a trebaIIadors,
eIs acoIIidors es beneficien deIs drets IaboraIs, com Ia seguretat sociaI, assegurances
IaboraIs i de saIut, cinc setmanes de vacances pagades a I’any, drets de pensió i baixa per maIaItia i maternitat. TrebaIIar durant Ies vacances «oficiaIs» es paga eI dobIe,
i eIs acoIIidors famiIiars tenen dret a dies de permís en determinades situacions, com
en eI cas de casament o l’assistència a uns funeraIs. EIs acoIIidors també tenen dret
a estar sindicats, i també poden optar per agafar-se un temps sabàtic.
EI niveII deIs sous per aIs acoIIidors famiIiars queda estabIert per I’Oficina d’Ocupació (deI sector privat o deI sector púbIic) per sobre deI saIari mínim. L’import deI
sou també té en compte Ies necessitats deIs infants acoIIits. A més deI sou, eIs acoIIidors perceben unes dietes en concepte de Ies despeses ocasionades per I’infant i
aItres despeses, com, per exempIe, una partida per a I’habitatge.
La posició deIs acoIIidors famiIiars francesos és ben diferent de Ia deIs angIesos i
deIs aItres països; tot i que caI també tenir en compte que a França I’acoIIiment famiIiar cobreix només Ia meitat deIs casos de protecció. Representa una «mà d’obra»
professionaI aI seu propi domiciIi, i que eIs acoIIidors famiIiars siguin vistos com un
membre de I’equip de professionaIs. La resta de trebaIIadors de Ia xarxa estan en
posició d’insistir que eIs acoIIidors famiIiars s’adhereixin a certes condicions, com ara
assistir a Ies reunions d’equip i rebre formació contínua, més enIIà de Ies 240 hores
requerides per Ies normatives nacionaIs.
EIs acoIIidors famiIiars francesos són deIs més ben pagats. Això podria estar vincuIat o no amb eIs seus niveIIs de formació, que veurem a continuació, i amb eI seu
estatus IaboraI. VaI Ia pena assenyaIar, però, que Dinamarca i França, que són eIs
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països que tenen miIIors condicions IaboraIs i econòmiques, tenen sindicats actius
per representar eIs interessos deIs acoIIidors famiIiars. Aquesta representació professionaI pot produir miIIors resuItats, ja que Ia càrrega de negociar eI sou o Ies prestacions econòmiques no recau en I’individu, sinó que és una feina coI·Iectiva.
També a Dinamarca, tot i tenir majoritàriament un règim d’autònoms entre eIs
acoIIidors famiIiars, s’observen aIguns exempIes d’acoIIidors assaIariats. És eI cas d’aIguns acoIIidors famiIiars dintre deI marc deIs Opholdssteder. Això es dóna quan eIs
acoIIidors són empIeats d’un centre residenciaI i proporcionen un «servei satèl·lit»
dins Ies seves pròpies IIars (a França es troba un acord simiIar). IguaI que eIs trebaIIadors autònoms a Opholdssteder, aquests acoIIidors famiIiars remunerats, normaIment són professionaIs quaIificats en pedagogia, educació o trebaII sociaI, i acuIIen
un petit nombre d’infants tuteIats, generaIment amb eIs seus propis fiIIs.
A Alemanya, Ia tradició de I’acoIIiment famiIiar per a infants està més estabIerta en eIs estats de I’AIemanya de I’Oest que de I’Est. A I’AIemanya de I’Est, històricament amb una taxa d’ocupació femenina elevada, s’han identificat aIguns exempIes
de I’acoIIiment famiIiar assaIariat, generaIment amb quaIificació professionaI (per
exempIe, mestres d’educació infantiI o pedagogs sociaIs) que han estat contractats
per trebaIIar amb infants amb trastorns greus. En un projecte, s’intentava introduir,
amb dificuItat, un modeI que permetés aIs pares acoIIidors escoIIir si preferien ser
acoIIidors voIuntaris o assaIariats, amb I’objectiu d’atraure un ventaII més ampIi
d’acoIIidors, i no tan sols Ies famíIies acoIIidores de cIasse mitjana, que són Ies més
típiques a I’AIemanya de I’Oest.
En resum, si bé hi ha una mica de varietat dins eIs països i sobretot entre eIs
països, en cadascun hi ha un modeI dominant:
• EI de voIuntarietat a AIemanya.
• L’ocupació en règim autònom cobrant per Ia feina desenvoIupada i unes dietes per Ia manutenció de I’infant a Suècia, Dinamarca i AngIaterra.
• EI règim de contractació IaboraI com a assaIariat a França.
Acabem aquest apartat amb eI text que va acordar recentment eI ConseII de Ies
Nacions Unides per aIs Drets Humans en reIació amb eIs acoIIiments famiIiars:
«Conditions of work, including remuneration, for carers employed by agencies
and facilities should be such as to maximise motivation, job satisfaction and continuity, and hence their disposition to fulfil their role in the most appropriate and effective manner» (UN document 2009).5

5. Les condicions de trebaII, Ia remuneració inclosa, deIs cuidadors empIeats per organismes
hauran de ser d’una naturaIesa que maximitzi Ia motivació, Ia satisfacció amb eI trebaII i Ia continuïtat, i amb això Ia seva disposició a compIir amb eI seu paper de Ia manera més apropiada i eficaç.
(Document de I’ONU 2009).
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4. Captació, selecció i
manteniment del banc de les
persones acollidores

AI Regne Unit, Ia darrera enquesta àmpIia (The Fostering Network, 2009) apunta que
Ies raons principaIs per Ies quaIs Ies persones acoIIidores han de rebre un ingrés
econòmic més digne són poder d’atraure i retenir acoIIidors d’aIta quaIitat, especiaIment en eI context deI dèficit actual estimat de 10.000 acoIIidors que manquen per
taI d’evitar acoIIiments en IIars empobrides i permetre aIs acoIIidors una miIIor dedicació.
Aquest dèficit, taI com hem esmentat amb anterioritat, també provoca, en part,
que eIs infants estiguin sotmesos a canvis freqüents, o que siguin acoIIits IIuny de Ia
seva famíIia i amics. Londres experimenta Ia mancança d’acoIIidors famiIiars més
elevada (2.000 acoIIidors), seguida per North West, amb 1.700. Un deIs motius de
preocupació és Ia necessitat de reempIaçar eIs acoIIidors famiIiars que deixen Ia tasca, aproximadament un 10% cada any.
Aquesta situació afecta també a I’hora de poder escoIIir I’acoIIiment que seria
adequat en cada cas. SincIair [et al.] (2005) va informar que I’eIecció de I’acoIIiment
adequat era possibIe per només un 30% deIs infants.
No hi ha evidències estadístiques sobre si aIs aItres quatre països estudiats es
troben amb dèficits importants peI que fa aI nombre d’acoIIidors famiIiars. AIguns
ho deixen per qüestió d’edat i d’aItres, com és eI cas de Suècia, passen de dependre
de Ies autoritats IocaIs a vincuIar-se a organitzacions privades per miIIorar eI suport
i, sovint, per rebre més remuneració. Ara bé, tot i no tenir evidència de trobar-se en
un punt crític, la captació d’acollidors és vista pels professionals i investigadors com el tema més seriós en l’acolliment familiar a la Suècia actual. Prediuen que pot venir una crisi important dintre de 10 a 15 anys si Ies mesures no redrecen eI probIema i no es recIuta persones més joves per substituir eIs acoIIidors
famiIiars més grans que es retiren (Petrie [et al.], 2007).
EIs trebaIIadors sociaIs suecs, en una enquesta acabada de fer per auditors parIamentaris, suggereixen que eIs problemes de captació de nous acoIIidors tenen
tres causes, reIacionades també entre si:
1. eIs infants acoIIits recIamen més atenció deIs acoIIidors que necessiten dedicar-hi més temps i energia;
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2. Ies famíIies tenen menys temps perquè s’han incorporat aI món IaboraI més
dones.
3. Ies dones voIen fer carreres professionaIs.
En tots quatre països, s’informa que Ia insuficiència d’acoIIidors famiIiars és
més seriosa en Ies ciutats que en Ies àrees ruraIs. IguaI que eI Regne Unit, eIs aItres
països tendeixen a prioritzar Ia proximitat a Ies famíIies d’origen, quan pIanifiquen
un acoIIiment per a un infant. EI nombre d’aquests infants és generaIment més
eIevat a Ies ciutats, i això porta inevitabIement a un desequiIibri, de manera que la
ubicació dels acollidors familiars no coincideix amb les àrees de major necessitat.
Una Iimitació que s’assenyaIa i que pot tenir reIació amb eI baix nombre d’acoIIidors famiIiars, és que aIs habitatges de la ciutat els manca espai físic per aIIotjar infants acoIIits. Les diferents oportunitats d’ocupació de Ies dones entre Ia
ciutat i eI camp també tenen a veure amb eI poc nombre d’acoIIidors famiIiars a
Ies ciutats. On eI trebaII és difíciI d’aconseguir, I’acoIIiment pot ser una opció per
considerar.
A Dinamarca i Suècia, hi ha Ia tradició d’enviar eIs infants a acoIIiments famiIiars fora de Ia ciutat, cap aI camp, per I’educació i per Ia «vida saIudabIe». Aquesta
tradició s’ha mantingut a Suècia, on eIs infants pobres de Ia ciutat són enviats a famíIies ruraIs tres o quatre setmanes a I’estiu.
Les taxes de participació femenina en eI mercat IaboraI poden expIicar Ia variació
entre eIs països peI que fa a Ia captació de famíIies d’acoIIida, juntament amb eIs
niveIIs d’educació i d’ocupació que es donen entre Ies persones acoIIidores. La participació femenina a Dinamarca és deI 72%, a Suècia deI 70%, a França deI 56% i
a AIemanya deI 58% (DuffieId, 2002).
A Suècia coincideixen una de Ies taxes més eIevades d’ocupació femenina i un
deIs niveIIs d’estudis i professionaIs deIs acoIIidors famiIiars més baixos (Höjer, 2001).
La preocupació per Ia insuficiència d’acoIIidors és més aIta en comparació amb aItres
països.
Dinamarca també té una ocupació femenina elevada, però difereix de Suècia
en eI niveII educatiu i professionaI deIs acoIIidors famiIiars, que acostuma a ser més
aIt. EI dèficit d’acoIIidors famiIiars es fa més paIès a certs indrets IocaIs i no tant en
generaI.
A Alemanya, I’ocupació femenina es troba en un niveII més baix que en eIs
països nòrdics. En eI que era l’Alemanya Oest, I’acoIIiment continua essent vist com
una ocupació voIuntària, duta a terme, en generaI, per Ies dones de cIasse mitjana i
amb estudis (BIandow, 2002). Aparentment no hi ha un dèficit greu d’acoIIidors
famiIiars en aquesta part deI país.
En l’Alemanya de l’Est, històricament amb una eIevada ocupació femenina, hi
havia abans de Ia reunificació menys acoIIidors famiIiars i una marcada preferència
poIítica cap a l’acolliment residencial. Més recentment, s’ha intentat potenciar
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l’acolliment familiar, tot i que resulta difícil contractar o trobar el nombre
suficient d’acollidors familiars. És en aquest context, que aIguns projectes piIot
intenten expIorar Ia possibiIitat d’estabIir acoIIidors famiIiars professionaIs remunerats per taI d’incrementar eI banc d’acoIIidors.
França, en contrast amb Suècia i Dinamarca, té reIativament poca ocupació femenina. EIs acoIIidors famiIiars vénen de forma predominant de Ia classe treballadora, de famíIies més «tradicionaIs». Aquests acoIIidors informen que triaven I’acoIIiment perquè voIien una ocupació domèstica. Una vegada contractats i formats,
tendien a quedar-se com a acoIIidors. En eI coI·Iectiu d’acoIIidors famiIiars francesos
assaIariats s’hi troben també una bona captació provinent de grups d’ètnies minoritàries, mentre que en eIs països nòrdics i a AIemanya, aquests acoIIidors tendeixen a
ser pocs. EI perfiI socioeconòmic deIs acoIIidors és més sembIant entre França i AngIaterra, on també predomina Ia cIasse trebaIIadora i hi ha representació d’acoIIidors
d’aItres cuItures. De totes maneres, a França no hi ha estadístiques sobre aquest fet
perquè és iI·IegaI recoIIir dades reIacionades amb I’origen ètnic, ja que consten com
a ciutadans francesos.
Pot ser que hi hagi aIguna reIació entre eIs niveIIs d’ocupació, eI niveII d’educació
i Ia quaIificació de Ies dones contractades per a I’acoIIiment famiIiar i Ies dificuItats
trobades en Ia captació i el manteniment de Ies persones acoIIidores, però caIen
estudis que aprofundeixin més en aquests aspectes. Per exempIe, Suècia i Dinamarca tenen taxes eIevades d’ocupació femenina i, no obstant això, Suècia ha començat
a experimentar un dèficit d’acoIIidors, i a Dinamarca, un país on Ia majoria de dones
van a trebaIIar a fora, és encara possibIe captar acoIIidors famiIiars amb miIIors niveIIs
d’estudis i professions. Quines són, doncs, Ies principaIs diferències en Ia poIítica de
I’acoIIiment famiIiar entre Dinamarca i Suècia? Les veiem tot seguit:
i

A Suècia hi ha una major taxa d’acoIIiment famiIiar (70%), comparat amb
I’acoIIiment residenciaI, que a Dinamarca té més pes. A Suècia necessiten
proporcionaIment moIts més acoIIidors per satisfer Ia demanda, iguaI que a
AngIaterra, que és I’aItre país que més acusa Ia davaIIada.
ii Més uniformitat en eIs niveIIs d’honoraris a Dinamarca, comparat amb una
variabiIitat més gran a Suècia, que depèn més deIs sectors (púbIic i privat).
iii DesenvoIupament de formes més professionaIs d’acoIIiment famiIiar i amb
miIIor remuneració a Dinamarca.

 Avaluació i acreditació dels acollidors
Tot i Ia diversitat deIs marcs reguIadors, eIs països estudiats tenen procediments rigorosos per a I’acreditació deIs acoIIidors famiIiars. Hi ha revisions mèdiques i poIiciaIs, formació iniciaI, observació de Ies interaccions quotidianes famiIiars i entrevistes amb professionaIs reIIevants. En tots eIs països estudiats, independentment de
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Ies tècniques de captació utiIitzades, hi ha una eIiminació progressiva de Ia majoria
de Ies persones que s’apunten iniciaIment, de manera que només un petit nombre
de soI·Iicitants són eIs que acaben eI procés fins a aconseguir I’acreditació.
A França, després d’haver obtingut eI certificat oficiaI, eIs acoIIidors famiIiars
busquen una feina formaI com a acoIIidors en organitzacions en eI sector púbIic o
voIuntari. No obstant això, aquestes organitzacions tenen requisits addicionaIs que
s’han d’obtenir, abans d’aconseguir Ia feina. Així com a quaIsevoI normativa hi ha
una reIació de característiques com ara Ies condicions físiques de Ia IIar de I’acoIIidor
i Ia seva experiència personaI, comprometre’s a assistir reguIarment a Ies reunions de
I’equip d’acoIIiments famiIiars i en aIguns casos seguir una formació contínua.
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5. Formació inicial i contínua.
Suport de les persones acollidores

La formació tant iniciaI com permanent i eI suport deIs acoIIidors famiIiars són dos
temes que s’acostumen a considerar de forma conjunta perquè estan interreIacionats de moItes formes. EI mateix personaI pot estar invoIucrat en eIs dos aspectes:
d’una banda, Ia capacitació i Ia formació iniciaI, i, de I’aItra, Ia funció de suport.
Aquesta darrera funció pot contribuir aI coneixement, les habiIitats i la confiança deIs
acoIIidors famiIiars i tenir efectes en Ia formació permanent. També s’alcen veus en
eIs diferents països que donen importància aI paper que fa Ia pedagogia sociaI en eI
disseny de Ia formació i deIs serveis de suport.
A Dinamarca, Suècia, eI Regne Unit i gran part d’AIemanya, Ia formació inicial
deIs acoIIidors famiIiars, un cop han estat acreditats, no és obligatòria, però ofereixen una gamma de cursos de formació. A AIemanya, Ia decisió de si eIs cursos de
formació han de ser obIigatoris és segons cada estat, més que nacionaI, però en Ia
majoria de casos és opcionaI.
La formació dels acollidors familiars inicial només és obligatòria a França.
Des deI gener de 2005 es demana aIs acoIIidors famiIiars francesos un curs iniciaI de
formació de 240 hores, des deI seu primer acoIIiment.
En eIs aItres 4 països es veu una varietat de situacions, des d’aqueIIs acoIIidors
famiIiars que no han rebut cap curs de formació un cop han iniciat Ia seva tasca, aIs
que han assistit a cursos amb una durada variabIe (eIs més curts, de 15 hores, fins a
un màxim de 80 hores). A I’informe europeu de Petrie [et al.] (2007) s’observa insatisfacció respecte a Ia disponibilitat, el contingut i el nivell de formació per
part deIs professionaIs entrevistats.
A Dinamarca, eI Govern ha iniciat un canvi per fer Ia formació més accessibIe i
de niveII sembIant entre eIs diferents municipis. A Alemanya, I’associació nacionaI
d’acoIIidors famiIiars i pares adoptius ha desenvoIupat un modeI de capacitació i
formació que distingeix entre eIs diferents tipus d’acoIIiment. Proposen 15 hores de formació per a Ia quaIificació bàsica, 25 hores per a una quaIificació addicionaI, i 50
hores per a I’acoIIiment especiaIitzat.
Una varietat simiIar es troba en Ia formació contínua. A França, Ies organitzacions deI sector púbIic i voIuntari poden exigir aIs acoIIidors famiIiars empIeats reaIitzar cursos de formació continua addicionaI com a condició de trebaII, per sobre deIs
requisits nacionaIs.
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En tots cinc països, Ia formació és proporcionada per Ies organitzacions dedicades a Ia captació d’acoIIidors, tant Ies de Ies autoritats IocaIs com Ies organitzacions
independents. A França, Ia durada de Ia formació iniciaI va ser reguIada peIs coI·Iegis
oficiaIs i organitzacions deI sector voIuntari.
La formació deIs acoIIidors famiIiars a Anglaterra ha estat i continua essent
vista com especiaIment important de cara a estabIir uns mínims referents aI tipus i Ia
durada de Ia formació per taI que I’assistència a aquests cursos augmenti I’efecte
directe en Ia seva pràctica o en Ies seves actituds, qüestió que no és gaire compartida per bastants acoIIidors (Pithouse [et al.], 2002; HiII-Tout [et al.], 2003).
En generaI, Ia formació cobreix una gran varietat de temes; incIou eI desenvoIupament infantiI, Ia teoria deI vincIe i de Ia separació apIicada a I’acoIIiment, l’educació, la protecció, la criança, el respecte peIs drets, la satisfacció de Ies necessitats, les
reIacions de suport amb Ia famíIia d’origen, Ia professió d’acoIIidor famiIiar i el trebaII
com a membre d’un equip, eI context IegaI, la comunicació, la refIexivitat i la pedagogia.
EIs mètodes de formació incIouen cIasses presenciaIs i conferències, espais per
compartir i discutir I’experiència, i I’ús d’estudi de casos i tècniques com eI roIepIaying.
En tots cinc països, a més de tenir programes de formació, estan disponibIes
serveis de suport a l’acolliment, que també poden ser vistos amb una funció
formativa en un sentit més ampIi. La gamma d’aquest suport incIou: sessions reguIars en grup per debatre temes d’interès de Ies persones acoIIidores (a França I’assistència a diferents tipus de reunions pot ser obIigatòria, com a condició IaboraI), esdeveniments sociaIs com descansos residenciaIs per a grups d’acoIIidors finançats per
I’agència, i reunions per a acoIIidors homes (fathers).
En eI document Care Matters (2009) apareixen opinions d’acoIIidors angIesos,
que apunten que eI trencament de I’acoIIiment famiIiar habituaIment esdevé per Ia
manca de suport rebut. En aquest sentit, eI 2009, Ia mitjana nacionaI deIs infants
que havia tingut tres canvis d’acoIIiment o més era d’un 10,7%, la qual cosa representa una miIIora, si ho comparem amb eI 13,7% deI 2004. EI 2009, Ia mitjana nacionaI deIs infants amb acoIIiment de IIarga durada era deI 67,0%, davant deI 62,9%
eI 2005. Tot i això, hi ha una gran variació entre Ies administracions IocaIs. Dotze
administracions IocaIs han reduït eIs canvis d’acoIIiment, de manera que el 4-8% deIs
seus infants en tenien tres o quatre en un any, mentre que aIguns en tenien força
més. Per exempIe, en 9 administracions IocaIs, entre eI 15% i eI 19% d’infants canviaven d’acoIIiment tres vegades o més en un any.
Des de diferents administracions IocaIs s’ofereixen serveis de suport aIs acoIIidors
famiIiars, que varien en funció de Ia zona. AIguns exempIes són:
• Grups de suport mensuaIs amb conferenciants convidats, i Ia possibiIitat d’escoIIir eIs grups de matí o vespre. També estan oferint un grup de suport per a
fiIIs i fiIIes deIs acoIIidors famiIiars.
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• AcoIIidors famiIiars amb experiència, estan disponibIes set dies a Ia setmana
de 8 deI matí a 10 deI vespre per parIar de forma confidenciaI amb quaIsevoI
acoIIidor que eIs truqui. Això ofereix aIs acoIIidors famiIiars un suport addicionaI.
• AIs professionaIs deI centre residenciaI de Ia zona se’Is ha ofert eI perfiI de
formació personaIitzada per taI que puguin assessorar eIs acoIIidors famiIiars
sobre aspectes educatius de Ia criança deIs infants.
• S’ha finançat The Fostering Network per desenvoIupar eIs serveis d’assessorament Fosterline, que proporciona una Iínia de conseIIs confidenciaIs per aIs
acoIIidors famiIiars.
The Fostering Network (2009) ha informat que s’ha fet evident un augment deIs
niveIIs de suport deIs acoIIidors famiIiars. A partir de I’enquesta deI 2009 (Getting the
Support they need), s’ha vist que eI 95% deIs acoIIidors famiIiars tenia nomenat un
trebaIIador sociaI per fer Ia supervisió (en eI moment de Ia finaIització de I’enquesta).
EI 75% va quaIificar eI seu trebaIIador sociaI actual que eI supervisava com a exceI·
Ient o bo. EI 40% deIs acoIIidors famiIiars pensaven que eI suport que rebien deI
trebaIIador/a sociaI era bo, i un 25% eI vaIorava com a pobre.
Una de Ies prioritats de Care Matters per aI 2010 a Anglaterra, és eI despIegament de Fostering Changes, un programa de formació i suport per a acoIIidors famiIiars per taI d’ajudar a prevenir eI trencament deIs acoIIiments.
En generaI, eIs acoIIidors famiIiars no necessiten tenir uns estudis d’unes disciplines determinades com Ia pedagogia o eI trebaII sociaI en cap deIs països estudiats.
Les excepcions són eIs acoIIidors famiIiars professionaIs de Ies experiències que s’han
reIatat de Dinamarca i Alemanya.
D’aItra banda, peI que fa a Ia formació deIs professionaIs deIs serveis d’acoIIiment, s’observa que moIts són formats en Ia teoria sistèmica. Troben que és important per ajudar a comprendre que eIs infants acoIIits es troben entre dos sistemes
famiIiars, i es veu Ia famíIia d’acoIIida com a compIementària, més que com una famíIia substituta (BIandow, 2002).

31

6. Què opinen els infants en
acolliment?

Cada infant ha de ser considerat agent sociaI protagonista deI seu acoIIiment. No
obstant això, no hi ha gaires estudis rigorosos sobre eIs resuItats deIs acoIIiments que
considerin Ia perspectiva deIs infants i adoIescents. L’absència es troba tant en eI
vessant de Ia recerca com en eI de Ia pràctica professionaI, on s’acostumen a considerar-los com a beneficiaris o usuaris en comptes de considerar-Ios eIs actors principaIs. Berridge (1997), en I’estudi The views of children and young people sobre eIs
acoIIiments, va trobar eIs temes cIau següents que agraden als infants i adolescents
segons eI seu punt de vista:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ser escoItats, tant peIs professionaIs com peIs acoIIidors;
estar informats;
poder escoIIir I’acoIIiment;
fer una visita prèvia a Ia IIar d’acoIIida;
tenir bones reIacions amb eIs acoIIidors;
poder estar amb més infants dins Ia mateixa IIar;
tenir entrevistes reguIars amb eI mateix trebaIIador/a sociaI;
poder opinar sobre eI contacte amb Ia seva famíIia;
poder romandre a Ia mateixa escoIa.

Més tard, CoIton [et al.] (2004) remarquen com eIs infants, maIgrat estar acoIIits,
comparteixen Ies mateixes necessitats fonamentaIs que eIs aItres nens i nenes, en eI
sentit que voIen:
–
–
–
–
–
–
–

tenir una vida famiIiar normal,
un sentit de progrés i èxit,
un respecte ver Ia seva individuaIitat i cuItura,
una informació bàsica sobre eIs seus drets,
una educació adequada,
poder expressar una opinió sobre eIs seus acoIIidors,
poder escoIIir Ia mesura i eI tipus de contacte amb Ia seva famíIia bioIògica.

EI tema deIs germans és també un deIs punts cIau expressats peIs infants, aI quaI
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donen moIta importància fins i tot si estan anys sense veure’s. Segons SincIair, WiIson i Gibbs (2005), aquest fet denota sovint aIgun sentit de pertinença positiva a una
famíIia.
EIs infants vaIoren quan se’Is consuIta en Ia revisió deI cas sobre Ies possibIes
decisions i es mostren descontents quan senten que no són escoItats. EIIs mostren
preocupació perquè sovint són canviats d’acoIIiment sense ser prèviament consuItats
i critiquen durament eIs/les professionaIs per no haver estat honestos amb eIIs sobre
Ies raons deI canvi. En aquest aspecte, Ward [et al.] (2006) ressaIta Ia percepció negativa que tenen eIs infants quan se’Is canvia d’acoIIiment, i com aquest canvi afecta tota Ia seva vida personaI i famiIiar, I’escoIar (suposa sovint també un canvi d’escoIa), Ia reIació amb eI metge (per probabIe canvi de metge), comporta també, a
vegades, Ia pèrdua de moItes de Ies seves possessions i afecta, tot pIegat, Ia pròpia
identitat.
L’estudi de Pitcher (2002), des deI punt de vista deIs infants, destaca un tema:
eIs amics eIs pregunten per què estan acoIIits. Això és per a eIIs una font de preocupació i voIen ajut per saber com expIicar aIs seus amics per què no viuen amb eIs seus
progenitors, tema tractat també a I’estudi de Montserrat (2007).
En un aItre estudi angIès (Ward [et al.], 2006), eIs joves no es mostren d’acord
amb el fet que:
• se’Is canviï tan sovint d’acoIIiment: haver de començar de nou, perdre eIs teus
miIIors amics...
• no passin Ies vacances amb eIs acoIIidors com eIs aItres infants ho fan amb eIs
seus pares,
• no se’Is consuIti, que d’un dia per I’aItre se’Is canviï sense preavís.
En un estudi a Suècia (SjöbIom i Höjer, 2009), entrevistant joves que havien estat
en acoIIiment famiIiar, sobresortia Ia contradicció que tenien eIs joves sobre eI que
havien d’esperar deIs acoIIidors: d’una banda, se’Is havia insistit quan eren nens que
eIs acoIIidors eren com si fossin eIs seus pares, però quan feien 18 anys se’Is deia que
ara ja no ho eren. I eIs joves deien «amb què quedem, ho són o no? Els pares ho són
per sempre, encara que marxis de casa!». D’aItra banda, aIs acoIIidors se’Is transmetia Ia idea de proporcionar una atenció compIementària, mai substitutiva; però quan
convenia, com era eI cas de Ia majoria d’edat, se’Is deia que continuessin ajudant-Ios
econòmicament com farien eIs pares; IIavors es preguntaven, «quin és el nostre
rol?».
En eI document Care Matters: Ministerial Stocktake Report 2009 (DCSF) d’AngIaterra, es recuIIen aIgunes opinions deIs infants i adoIescents sobre aIguns aspectes
de I’acoIIiment famiIiar. EIs temes que més surten per part deIs infants i joves que
han participat en I’enquesta són, bàsicament, (a) Ia possibiIitat d’escoIIir acoIIiment,
(b) I’estabiIitat, (c) mantenir eIs germans junts i (d) eI dret a ser informat i participar
de Ies decisions.
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a) EIs infants expressen que haurien de poder escoIIir entre diverses possibiIitats
d’acoIIiment, i no tan sols tenir-ne una.
b) Sobre com veuen eIs infants eIs diferents canvis d’acoIIiment, i I’expIicació
que eI seu úItim canvi d’acoIIiment ha estat per aI seu miIIor interès: «Sento
que sóc part de la família i no sols un nen acollit. Crec que és important sentir això».
«Estava molt bé allà a on estava i m’agradava, però altra gent, pensant
en el millor per a mi, em va traslladar».
Un vincIe segur és essenciaI per a un desenvoIupament saIudabIe deIs
infants. EIs infants atesos peI sistema de protecció han sofert sovint experiències difíciIs en Ia seva famíIia d’origen i sovint també han estat amb moIts
acoIIidors. Cada trencament de vincIes en eIs acoIIiments causa més pertorbació aIs infants, i això pot fer que eI pròxim acoIIiment sigui més difíciI de
mantenir. EIs infants que són canviats 5 o 6 vegades cada any tenen poques
possibiIitats de formar un vincIe fort amb eIs acoIIidors i se sap que Ia seva
educació també se’n ressentirà i obtindran maIs resuItats acadèmics.
c) Prefereixen no ser separats deIs germans: «Seria equivocat separar germans
i germanes de manera que haurien d’enfrontar-se al món sols i no tindrien
l’oportunitat de tornar-se a veure mai més».
d) RecIamen ser informats: quan això succeeix se senten satisfets i quan no,
opten per aItres vies. «En la casa d’acollida que jo visc, el personal, especialment el director, sempre ens manté informats i ens involucra amb tot».
«Crec que hauria d’haver pogut dir més sobre el trasllat fora del districte
del centre residencial. Entenc que em vaig escapolir, i potser estava en situació de risc, però volia quedar-me en el meu propi entorn, el fet de no tenir
cap més altra opció em va frustrar molt més».
En definitiva, eIs infants i joves consuItats en eIs diferents estudis coincideixen en
Ia majoria de temes que eIs generen vivències negatives de I’acoIIiment famiIiar.
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7. El programa experimental
anomenat «Tractament
Multidimensional de l’Acolliment
Familiar» (Multidimensional
Treatment Foster Care) en alguns
estats nord-americans i europeus
L’objectiu d’exposar aquest programa específic d’acoIIiment famiIiar és dobIe: per un
costat, donar a conèixer Ies iniciatives més noves que s’estan apIicant en aIguns
països occidentaIs amb IIarga experiència en acoIIiment famiIiar, i, per I’aItre, aportar
eIements que ens permetin refIexionar pensant en eIs programes existents a CataIunya. EI programa que presentem és moIt «angIosaxó», amb un enfocament més
aviat cognitiu-conductuaI, però que més enIIà deI IIuny o a prop que ens quedi a
cadascú, aporta sens dubte eIements cIau que ens poden ser d’utiIitat, començant
per Ia cIarificació d’uns objectius a priori, Ia participació de tots eIs agents impIicats
en eI procés de I’acoIIiment i I’avaIuació rigorosa deI programa. Aspectes com què
se’Is demana i què se’Is ofereix aIs acoIIidors, Ia metodoIogia de trebaII i eI suport
que reben I’infant, I’escoIa, Ia famíIia bioIògica i sobretot eIs acoIIidors són factors
que s’han de vaIorar i tenir en compte.

7.1. Tractament Multidimensional de l’Acolliment Familiar als
EUA
El Tractament Multidimensional de l’Acolliment Familiar, Multidimensional Treatment
Foster Care (MTFC) (http://www.mtfc.com/), té els seus inicis el 1983 a l’Oregon Social Learning Center dels Estats Units, concebut inicialment pel tractament de la
delinqüència juvenil crònica, però que s’estén com una alternativa a l’acolliment
familiar ordinari, al residencial i a l’empresonament, especialment per a infants i joves que tenen problemes de comportament disruptiu crònic. Actualment s’està aplicant a diferents estats dels EUA i al Canadà, Suècia, Noruega, el Regne Unit, els
Països Baixos i Nova Zelanda.
L’objectiu del programa MTFC és disminuir els problemes de comportament i
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augmentar la conducta prosocial i normativa apropiada per al desenvolupament en
infants i adolescents acollits fora de casa seva, tant si són del sistema de protecció,
com del de justícia juvenil, o el de salut mental.
A grans trets, els objectius del tractament MTFC es duen a terme mitjançant:
a)
b)
c)
d)
e)

una supervisió propera;
l’establiment d’uns límits justos i coherents;
un treball sobre les conseqüències previsibles quan es trenquen les regles;
una relació de suport almenys amb un tutor adult, i
la reducció de l’exposició amb iguals que tenen problemes similars.

La intervenció és multidisciplinària i es produeix en múltiples contextos. Els components en la intervenció inclouen:
– Formació i suport per als pares biològics i per als acollidors de l’MTFC
– Teràpia familiar o altres recursos per als pares biològics
– Formació d’habilitats per als infants i joves
– Teràpia de suport per als infants i joves
– Intervencions de suport centrades en el comportament a l’escola i els resultats
acadèmics
– Consultes psiquiàtriques i gestió de la medicació, quan es necessita
En el programa MTFC, els infants i adolescents són acollits en un ambient familiar de sis a nou mesos, normalment sols, encara que a vegades poden anar-hi amb
germans. Els acollidors són captats, formats i se’ls dóna suport per formar part de
l’equip de tractament. Hi ha una estreta supervisió i un programa individualitzat per
a cada infant. El programa de l’infant o adolescent està dissenyat pel supervisor del
programa amb la participació de l’equip de tractament. Es basa en les fortaleses de
l’infant i, al mateix temps, estableix unes normes clares, les expectatives i els límits
per gestionar la conducta.
Els acollidors en el MTFC reben 12 -14 hores de formació prèvia al servei, participen en les reunions del grup de suport, amb una assistència setmanal, i tenen
accés al personal del programa i suport les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. A
més, es posen en contacte diàriament (de dilluns a divendres) per telèfon per proporcionar informació a través de l’Informe «Diari parental» (PDR), que s’utilitza per
transmetre informació sobre el nen o nena en les últimes 24 hores a l’equip de tractament i oferir garantia de qualitat en l’aplicació del programa. Als acollidors se’ls
paga un sou mensual i una partida per cobrir despeses addicionals.
S’estableix per als infants i adolescents a les llars MTFC un ambient positiu i
previsible a través d’un sistema estructurat i amb seguiment de les conseqüències. El
sistema està dissenyat per fomentar el comportament apropiat segons l’edat a la llar.
Els/Les joves són supervisats de prop a la llar, a l’escola (si els toca per edat), i a la
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comunitat. El comportament a l’escola i el seu progrés acadèmic es controla diàriament. La construcció d’habilitats es dóna per a activitats acadèmiques i socials. Els
programes d’activitats complementàries varien depenent de l’edat dels infants. Per
exemple, els d’edat preescolar participen en un grup de joc terapèutic setmanal. Els
adolescents del programa reben teràpia individual.
La família d’origen de l’infant participa en una teràpia familiar i formació dels
pares per tal de preparar el retorn dels seus fills i per reduir els conflictes i augmentar
les relacions positives en la família. Les sessions familiars i visites a la llar durant l’acolliment del nen en MTFC ofereixen oportunitats als pares per practicar habilitats i
rebre retroalimentació.
L’equip de tractament MTFC és dirigit per un supervisor de programa, que
també ofereix un suport intensiu i de consulta als acollidors. Inclou un terapeuta
familiar, un terapeuta individual, un formador d’habilitats dels nens i nenes, i una
persona de contacte per telèfon diari (PDR). L’equip es reuneix setmanalment per
revisar el progrés en cada cas, revisar la informació del comportament diari recollida
per telèfon, i ajusta el pla de tractament individualitzat del nen/a.
Pel que fa a l’evidència de l’efectivitat del programa als EUA, s’han dut a
terme assaigs clínics aleatoris i altres tipus d’estudis per avaluar el programa, i si els
resultats són positius per als joves i les famílies que hi participen, proporcionant
proves de la viabilitat i l’eficàcia del MTFC. Les adaptacions del MTFC per al seu ús
en el sistema de protecció, s’han fet amb un disseny de recerca amb mostra gran de
distribució aleatària per grups, en col·laboració amb The Child and Adolescent Services Research Center (CASRC) a San Diego, Califòrnia. Més de 700 famílies d’acolliment, tant extens com aliè, van rebre un nou acolliment assignat aleatòriament
perquè els serveis utilitzessin una versió del model MTFC o els serveis de treball «segons el que és habitual». El resultat va ser que les famílies en les condicions d’MTFC
van tenir menys interrupcions en l’acolliment, reunificacions més freqüents amb les
famílies biològiques i menors taxes de problemes de conducta infantil.
Hi ha tres versions de MTFC, que cadascuna serveix per a grups d’edat específics.
Els programes són els següents:
I MTFC-A per a adolescents de 12-17 anys.
II MTFC-C per a infants de 6-11 anys.
III MTFC-P per a infants en edat preescolar de 3-5 anys.
A la pàgina web s’explica amb més detall cada un d’aquests programes i la tasca
de cadascun dels professionals de l’equip als EUA (http://www.mtfc.com/).
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7.2. Tractament Multidimensional de l’Acolliment Familiar a
Anglaterra
MTFCE significa Multidimensional Treatment Foster Care in England. Es tracta d’un
projecte pilot finançat pel Department for Children School and Families (DCSF) des
de 2002. El projecte està dirigit per un equip nacional d’implementació i rep fons del
DCSF. L’equip nacional està integrat per personal del Central Manchester de la
Manchester University Children’s Trust i la South London & Maudsley NHS Foundation Trust. L’Equip Nacional consulta també regularment els que van desenvolupar
inicialment aquest enfocament des de l’Oregon Social Learning Center (OSLC), als
Estats Units.
El DCSF ha atorgat subvencions per posar en marxa aquest programa a les administracions locals. Els equips locals tenen el suport de l’Equip Nacional d’Implementació. Permet a les administracions locals oferir solucions per als joves que han
patit moltes interrupcions en els acolliments i que tenen un alt nivell de necessitat de
tots els serveis infantils d’educació, salut i assistència social. Els objectius del programa són els següents:
• Promoure l’estabilitat i la capacitat de viure en una família, tant si l’objectiu
final és un retorn a la família d’origen com a la família extensa, un acolliment
de llarga durada com una adopció.
• Donar suport als infants més vulnerables, per oferir-los una supervisió més
propera i, si cal, intervencions terapèutiques.
D’aquesta manera, amb l’MTFCE s’amplia la gamma dels acolliments familiars
dins de cada localitat.
Cada família d’acollida treballa amb un infant o adolescent durant sis i dotze
mesos. Quan els nens o nenes passen a un acolliment permanent, l’equip ajuda els
acollidors permanents per continuar aquest treball.
A Anglaterra s’han desenvolupat tres versions dels programes MTFC: (a) Programa MTFC per a adolescents (11-16 anys); (b) Programa MTFC de prevenció per a
nens i nenes de 3 a 6 anys, i (c) programa MTFC per a infants de 7 a 11 anys. Les
tècniques de tractament específic utilitzades en els MFTC inclouen teràpies cognitives, conductuals i familiars.
El programa MTFCE està monitoritzat, en primer lloc, per una avaluació independent, i, en segon lloc, per una auditoria interna, analitzant la seva eficàcia i el
seu impacte. El projecte pilot MTFC per a adolescents està sent avaluat de forma
independent per les universitats de Manchester i York, que estan portant a terme un
assaig aleatori controlat (RCT). L’estudi és comparar MTFCE amb altres acolliments
per a infants i joves. Aquest treball s’espera que estigui acabat el juliol del 2010.
Aquest projecte de recerca esta finançat pel DCSF i la versió per a adolescents s’exe40

cuta en 15 administracions locals d’Anglaterra. La recerca es titula Care Placement
Evaluation (CaPE) i s’avalua l’impacte del tractament de l’acolliment familiar en els
resultats dels joves atesos per les autoritats. L’estudi CaPE va ser llançat el 2004
paral·lelament amb el programa pilot MTFC i que s’ha de concloure el juliol de 2010.
De moment, segons s’ha publicat al Care Matters (2009), el programa pilot MTFC
està ara al seu sisè any.
175 adolescents han estat admesos en el programa i s’han vist molt aviat bons
resultats, també amb el 45% que provenien de Justícia Juvenil. Del 31% de joves
amb antecedents d’autolesionar-se quan van entrar en el programa d’MTFC, només
el 4% van mantenir aquesta conducta. També s’afirma en l’informe que mentre que
l’acolliment residencial per a aquest grup costa cada any 250.000 £ per any, l’MTFC
costa al voltant de 100.000 £ anuals.
Una de les prioritats de Care Matters per al 2010, és augmentar el nombre
d’administracions locals que l’assumeixin. Per exemple, alguns programes posaran a
prova la utilització de la reunió setmanal d’acollidors familiars i l’informe setmanal
que fan (Weekly Parenting Report) per tal d’ajudar a predir la probabilitat d’interrupcions de l’acolliment de manera que es faci una intervenció precoç i es pugui proporcionar suport a temps.
A la pàgina web <http://www.mtfce.org.uk/> s’ofereix informació per a qualsevol que estigui implicat o interessat en el programa –professionalment o personalment, des de les administracions locals als equips d’MTFCE, des dels interessats a ser
famílies d’acollida als joves que volen treballar a través del programa.
Per veure’n un exemple, adjuntem la informació presentada en la breu introducció adreçada a les famílies acollidores:
Els acollidors familiars a MTFCE són membres de ple dret de l’equip de tractament. «A
l’altre costat del telèfon vostè hi trobarà, durant tot el dia, molt de suport». Les nostres
famílies acollidores són els ulls i les orelles del programa, i els seus comentaris ens ajuden
al disseny de les intervencions de l’equip clínic. Tots els acollidors familiars reben una formació especialitzada i el suport permanent del seu equip. També es reuneixen cada setmana com un grup de suport mutu i el fet de poder compartir solucions pràctiques. Finalment,
a més de la formació i el suport, oferim prestacions generoses, més una assignació per a
les despeses de cada acolliment.
Per ser un acollidor familiar d’MTFCE, cal:
• Tenir la capacitat d’adaptació i resiliència per fer front a fortes emocions i els
comportaments desafiadors.
• Estar motivat per aprendre noves habilitats i treballar com a part d’un equip
professional, i estar disponible a temps complet.
• No tenir altres fills menors de 16 anys que visquin a casa.
• I –no menys important– tenir sentit de l’humor.
Hi ha equips MTFCE a tot Anglaterra. Per saber si n’hi ha un a la vostra zona, visiteu el mapa
que també proporciona les dades de contacte de l’equip.
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8. El debat de la
professionalització

8.1. L’acolliment com a treball o com una forma de viure?
Els acolliments familiars professionals francesos provoquen molt d’interès entre els
altres països europeus, perquè l’acollidor està assumit com un professional assalariat,
bo i que treballi a casa, mentre que a Anglaterra i a Suècia el repte i la dificultat està
a trobar persones que es dediquin a l’acolliment com a alternativa al treball remunerat fora de casa.
La professionalització, i si aquest terme ha de ser aplicat a les persones acollidores, és un tema de debat obert. Està relacionat directament amb si l’acolliment és
un treball, que requereix una retribució adequada, o una manera de viure, en què la
remuneració és secundària. L’acolliment familiar és una professió, una vocació
o només un lloc de treball?
A Alemanya, els acollidors que van ser entrevistats en la recerca europea (Petrie,
[et al.], 2007) preferien parlar de vocació i no tant de treball. A Anglaterra, el document Children’a Workforce Strategy (DfES 2005) que sorgeix d’Every Child Matters,
tot i que reconeix el treball complex que s’espera dels acollidors, no es refereix als
acollidors com a professionals, sinó a treballar al costat dels professionals.
El terme «professional» es pot referir a molts aspectes d’una ocupació: el seu
coneixement distintiu de base, una identitat ocupacional clara, un codi de comportament i uns criteris ètics; les seves restriccions respecte a les qualificacions per entrar, la seva capacitat per autogestionar-se, i el seu elevat estatus social comparat
amb altres ocupacions (MacNaughton, 2002, citat a Petrie [et al.], 2007). En aquest
sentit, part de la raó d’utilitzar el terme «professional» afegit a l’acolliment pot ser
per aconseguir un major reconeixement del treball que es duu a terme.
Ara bé, la utilització del terme «professional» en el context de l’acolliment familiar està sovint associada a la discussió del rol implícit de l’acolliment: ser pagat per
acollir en el context de la pròpia relació familiar; és a dir, la paradoxa de fer un
treball «públic» a la pròpia casa de l’acollidor; els coneixements i habilitats que es
requereixen per ser acollidor, són atributs personals o s’han d’adquirir a partir de la
formació? I, finalment, la disjuntiva que existeix entre la professionalització i l’altruisme (Titmus, 1997). Si es promociona l’altruisme es deixa de banda la professionalització?
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Diversos agents socials, a l’estudi esmentat (Petrie [et al.], 2007), argumentaven
que la professionalització de l’acolliment familiar no hauria d’afectar la relació amb
l’infant acollit, i que, òbviament, els acollidors inadequats, motivats principalment
per les condicions econòmiques, haurien de ser exclosos i eliminats per un rigorós
procés d’avaluació. Cal tenir en compte la importància del compromís i la capacitat
de vinculació de les persones acollidores.
Sovint hi ha l’opinió que els acollidors familiars rarament ho són simplement pels
diners, sinó que és a la inversa, és una vocació. Això es pot emmarcar dins la «cultura de baix pagament» que caracteritza el treball de protecció infantil a bastants
països.
D’altra banda, algunes autoritats locals estan preocupades per la pèrdua d’acollidors any rere any i el fet que els acollidors tenen la percepció que les agències
privades sense ànim de lucre els ofereixen més bones condicions i sou, per sobre dels
estàndards públics.
Entre els informants de l’estudi, un punt de vista expressat és que la remuneració
adequada és important per permetre als acollidors canviar el seu rol, més professional. D’acord amb l’informe anglès (The Fostering Network, 2009), el tema més important que cal abordar és que els acollidors familiars haurien d’estar més ben remunerats. Potser pagant sous alts es poden reclutar acollidors que poden tenir cura
d’infants amb tot tipus d’antecedents i presentant qualsevol tipus de repte. Altres
continuen dient que una diversitat de formes d’acolliment dóna als infants més
oportunitats d’escollir.
Però per les autoritats locals angleses, aconseguir un sou millor per als acollidors
és percebut com un repte difícil; opinen que la probabilitat que hi ha d’igualar els
nivells de despesa de Suècia és zero.
D’altra banda, sempre cal considerar que si hi ha una remuneració adequada
perquè els acollidors familiars no hagin de tenir un altre treball, llavors podrien disposar de tot el seu temps i energia per a la cura de l’infant acollit. Aquest tema enllaça amb algunes iniciatives o intents per part d’alguna autoritat local d’augmentar
la remuneració i poder temptar així alguns treballadors de centres residencials o de
protecció infantil a fer-se acollidors professionals. Però aquesta font potencial addicional d’acollidors familiars, no és vista necessàriament com una solució a les dificultats de captació de famílies. A més hi ha opinions que diuen que les habilitats desenvolupades en el treball en equip en els centres residencials no tenen per què ser més
ben avaluades quan es treballa com a acollidor familiar; sempre hi ha exemples de
persones sense aquestes titulacions que desenvolupen una tasca excel·lent com a
acollidores. D’altra banda, hi ha veus que s’alcen en el sentit que si s’apugen les
exigències de qualificació dels acollidors, se’n perdran molts dels actuals, que tenen
pocs estudis i no hi podrien accedir.
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8.2. Contractats o autònoms?
Entre els partidaris que els acollidors familiars han de percebre una retribució adequada, la disjuntiva està en si és millor ser contractats laboralment o ser autònom
(Petrie [et al.], 2007). En aquest moments no és atractiu per a les persones fer-se
acollidor si ho mirem com una alternativa ocupacional. L’estatus d’assalariat potser
faria que el treball fos més atractiu, i disminuiria les dificultats a l’hora de captar
famílies. En l’actualitat, fins i tot els acollidors familiars més ben pagats no tenen
l’ocupació garantida, ja que, generalment, es paga només pels infants en acolliment
– una situació que no es troba sota el seu control.
No obstant això, part del sector vinculat als acolliments no veu clau que els acollidors siguin assalariats. Els motius són diversos. Hi ha qui diu que el baix sou que
acabarien cobrant posaria els acollidors familiars a baix de l’escala jeràrquica dels
professionals del sistema de protecció. Altres diuen que, a través del sistema d’honoraris, la recompensa per als acollidors familiars és més gran.
També hi ha els que comenten diversos problemes potencials relacionats amb la
creació d’una mà d’obra assalariada en l’acolliment, des del tipus de legislació i regulació que operarien, als costos de les implicacions dels beneficis addicionals com
les vacances pagades fins al dret a pensió. D’altres qüestionen si la llei d’ocupació
podria ser aplicada a persones que treballen en els seus propis domicilis. Una
altra idea és que l’estatus d’ocupació o de treballador, reduiria la possibilitat d’elecció que actualment tenen les persones acollidores, d’escollir el moment que volen
acollir, que és considerat important per part dels acollidors. I, finalment, com es
procediria quan hi hagués denúncies per males pràctiques dels acollidors, s’entraria
en una batalla legal que seria un veritable malson. Un altre problema potencial seria
que, com a empleat, un acollidor familiar estaria sempre sent examinat i amb el
risc de quedar-se contínuament sense feina.
Si bé el fet de ser autònom té avantatges, segons el punt de vista d’una part dels
acollidors, com ara, per un costat, tenir alguna possibilitat d’elecció en l’acolliment
que accepten, i poder mantenir una privacitat i independència de la seva vida a la
llar, per l’altre costat, això té un impacte negatiu pel que fa a la manca de vacances
pagades o llicència per malaltia i l’absència de drets de pensió, per exemple. Tampoc
tenen coberts els costos que han d’assumir quan són denunciats pels usuaris, despesa que sí que tenen coberta els treballadors socials d’una institució mentre dura el
procés judicial (Tearse, 2010).

8.3. La seva formació i qualificació
França difereix notablement del règim de formació dels altres quatre països si tenim
en compte l’obligatorietat d’assistència a un curs de 240 hores, molt per sobre
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del que els altres demanen. També aquí hi ha divergència entre els que ho consideren excessiu i els que pensen en altres maneres, en forma de supervisió individual o
grupal o discussió de casos, com a alternativa o de forma addicional a les sessions
de formació.
Altres argumenten que és millor donar als acollidors familiars una «cistella»
d’habilitats, per poder-les utilitzar en diferents situacions.
Uns s’inclinen per trobar més positiu el model danès de «supervisió terapèutica»
per als acollidors familiars, i d’altres el model de formació anglès basat en les competències i habilitats.
La formació en els temes legals i els referents a la protecció infantil és vista com
a important. També hi ha acord a veure la formació estretament relacionada amb el
suport dels acollidors familiars. A Anglaterra, les institucions del sector privat que
han fet un bon suport sembla que generalment retenen més els seus acollidors (Petrie [et al.], 2007).
El suport als acollidors és vist com un punt clau de l’èxit dels acolliments i
és una demanda que ha anat creixent, a mesura que les necessitats dels infants
acollits s’han intensificat.
La necessitat de formació contínua pot anar més enllà de la cura dels infants, ja
que es pot donar suport al desenvolupament personal dels acollidors. A més té un
impacte positiu en el tema del manteniment dels acollidors, atès que els acollidors
poden establir xarxes amb altres acollidors i se senten formar part d’una professió,
en termes de percepció d’importància del rol de l’acolliment, a part de la qualitat de
l’atenció que donen.
En la discussió sobre la professionalització, és rellevant la qüestió de
quanta formació per als acollidors hauria de ser obligatòria i estandarditzada. Com introduir formació obligatòria, com, per exemple, oferint incentius perquè
els acollidors facin formació, enllaçant així la formació amb la remuneració, o que la
formació aporti una qualificació (certificat), i fent de la formació una part de l’avaluació anual dels acollidors. També els ajudaria a formalitzar la posició d’acollidors com
a part d’un equip professional i en el treball interdisciplinari.
Ara bé, la formació obligatòria pot ser difícil d’establir si els acollidors són voluntaris o autònoms principalment. En algunes ha estat fruit d’una negociació com
en el cas del pagament d’alguns acolliments en família extensa que finalment reben
uns honoraris si es formen.
A Anglaterra s’alcen veus per unificar els criteris per a la formació, que valgui
d’una autoritat local a una altra i no s’hagi de repetir. D’altra banda, hi ha un reconeixement de les diferents necessitats de formació que tenen els acollidors,
tot depenent del seu nivell d’experiència, la naturalesa de l’acolliment i les necessitats i característiques de l’infant o infants acollits. Així, els que acullen infants o joves
amb conducta desafiant són més propensos a fer formació que, per exemple, aquells
qui acullen nadons. Per tant, també hi ha qui pensa que la formació hauria de ser
mesurada de forma individual i no estandarditzada.
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Això enllaça amb la idea dels que defensen que cal distingir entre les qualitats
personals, com la «intuïció», la «motivació» i la capacitat de construir relacions, i el
que pot ser impartit en la formació reglada. Alguns argumenten que la formació
no és el component principal per garantir l’èxit de l’acolliment. Formar un
vincle amb un infant és sovint més important, i això pot derivar de les habilitats relacionals. Altres, al contrari, suggereixen que l’experiència o les característiques personals no són per si mateixes suficients per a la tasca de l’acollidor.
S’han comentat i identificat les dificultats inherents a un model en el qual pedagogs capacitats són captats com a acollidors familiars, que era el cas d’alguns projectes danesos i alemanys. Aquests projectes especialitzats són molt minoritaris. Tenen com a objectiu donar un servei especial als joves que poden haver estat massa
difícils per a un acolliment «ordinari». En general, l’estudi de Petrie [et al.] (2007) va
trobar que a Dinamarca, França i Alemanya el rol dels pedagogs era donar suport a
les persones acollidors/ores i als infants acollits, i no fer d’acollidors.
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9. Conclusions

Al llarg de les pàgines del present informe, s’ha vist com el tema de la professionalització dels acolliments familiars constitueix un debat actual en els països estudiats. Ara bé, la discussió comença ja per la mateixa denominació: què volem dir amb
el terme «professional»? Les respostes se centren especialment en (i) les modalitats
de la retribució econòmica –manutenció i/o remuneracions–, (ii) el tipus de vinculació
institucional –voluntaris, autònoms o assalariats–, i, finalment, (iii) els processos de
captació, selecció i formació dels acollidors –opcional o obligatori, personalitzat o
estandarditzat.
La complexitat de la situació en la primera dècada del segle XXI és alta i molts
dels patrons demogràfics, econòmics i culturals del segle passat han canviat, afectant
molt directament les famílies, també les d’acollida i els infants acollits. La incorporació progressiva de la dona al mercat laboral i el poc prestigi social que té el treball
domèstic en són dos exemples.
Una de les claus està a tenir un sistema completament diversificat, obrint la porta als que poden, d’entrada, comprometre’s a molt poc –n’hem vist exemples– fins
que se’ls convenç perquè sigui la seva feina principal, passant per una àmplia gamma
de programes i iniciatives.
A Anglaterra, Suècia o França una bona part de les persones acollidores tenen
un nivell d’estudis baix. A Anglaterra, una part dels acollidors tenen problemes per
arribar a finals de mes. Suècia i Anglaterra comencen a notar un dèficit d’acollidors,
qüestió preocupant en uns sistemes en què aquest recurs cobreix el 70% dels infants
i adolescents sota mesura protectora. Dit en poques paraules, si apugen el nivell de
qualificació exigit, perdran acollidors. Però si no qualifiquen els acollidors, es dóna
més inestabilitat i ruptures d’acolliments. La millora passa per una millor retribució
que garanteix més captació d’acollidors i alhora pot exigir-los una formació específica. Ara bé, aquesta millor retribució, quina fórmula de contractació pren? Quins
conceptes engloba? Com es defineix el lloc de treball? I el que és més important,
sentint les opinions dels infants i adolescents, com es pot minimitzar l’impacte que
poden produir algunes millores en les condicions laborals per als acollidors en la vida
quotidiana dels acollits? Aquests són, sens dubte, reptes als quals ens enfrontem en
el segle xxi.
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