El Compromís Sòcioeducatiu: Un instrument per superar o
per mantenir la situació de risc ?
INTRODUCCIÓ:
Les directrius tècniques de la DGAIA i de l’Administració local que emanen de la LDOIA estableixen que l’EAIA ha d’elaborar un
compromís sòcioeducatiu en els casos de risc greu.
En 14 casos atesos a l’EAIA de l’Eixample no s’ha elaborat el compromís perquè no és viable treballar amb la família o perquè de
proposar-lo, provocaria un efecte cronificador i dependència econòmica, sense obtenir millores en la dinàmica familiar.
Analitzem comparativament els 47 casos segons s’hagi elaborat el COSE (diferenciant els que cobren la prestació i els que no la
cobren) i els casos en seguiment en què no s’ha elaborat el COSE.
PLANTEJAMENT:
El compromís sòcioeducatiu és un contracte administratiu que signen els pares i un càrrec de l’Administració local: una persona a
qui no han vist mai. El document està redactat amb un llenguatge administratiu difícil d’entendre. Queda explícit que si els pares no
compleixen les mesures, l’EAIA pot proposar el desemparament. La contraprestació econòmica va lligada a la declaració de risc de
l’infant o l’adolescent.
DISCUSSIÓ:
Per què signen els pares ?
“No entiendo por qué me quitan la paga si todo sigue igual”. Segons la lògica del que diu aquest pare, si es manté el risc es manté
la prestació.
Es premia econòmicament que la situació de risc perduri?
Hi hauria alguna manera d’incentivar el bon tracte i no pas la permanència dels indicadors de risc ?
ANÀLISI DE LES DADES:
Indicadors de Risc:
Els ítems que destaquen són:
- pares amb malalties o trastorns mentals
- conflictes relacionals entre adults
- ingressos insuficients
- negligència
- toxicomanies o ludopaties dels pares
- amb pares amb malalties i trastorns mentals s’elaboren menys
compromisos
- quan hi ha conflictes relacionals entre adults es proposen més
compromisos
- quan els ingressos són insuficients es proposen més compromisos
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Possibilitats de treball amb els pares
No és viable proposar un compromís quan a priori no hi ha un mínim
reconeixement de les dificultats. Destaquen els pares que demanen
suport, tot i que els que l’accepten realment són menys. En els casos en
seguiment sense compromís, demanen menys suport i també l’accepten
menys.

Destaquen les mesures terapèutiques adreçades a la família, als infants, i en menor grau
als adults individualment.
Majoritàriament els adults compleixen mesures de salut, i en relació als pares amb malaltia
mental, hi ha poques mesures terapèutiques adreçades als adults.
Majoritàriament els infants es beneficien de mesures de lleure. Per als adults no hi ha cap
mesura de lleure.

CONCLUSIONS:
-

Els indicadors de risc s’han mantingut majoritàriament en els casos amb prestació
econòmica.
S’han mantingut els indicadors de risc en els tres grups.
En els casos amb compromís sense prestació hi ha més casos que han millorat.
Un petit nombre de casos ha empitjorat.

-

El Compromís pot ser un instrument tècnic per treballar amb les famílies, però el
fet de què la prestació econòmica vagi lligada a la declaració de risc de l’infant,
pot incentivar que aquesta situació es mantingui més que no pas se superi.
Tenint en compte que el recurs tècnic més important de què disposem els
professionals per treballar amb les persones és la relació, i l’objectiu és buscar
un acord amb els pares per superar la situació de risc de l’infant, els instruments
que utilitzem s’haurien de distingir per la claredat, la confiança i la col.laboració, i
haurien d’incentivar i premiar el bon tracte i promoure els propis recursos de la
família.
L’amenaça, la coacció i la confrontació són elements que solen provocar
reaccions adverses i defensives, i no serveixen per establir una base de treball i
de col.laboració amb la família i els infants o adolescents.
Es fa necessari investigar amb més profunditat quins elements de la nostra
intervenció tècnica són útils per superar les situacions de risc dels infants.

