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1. QUI SOM
Insercoop és una cooperativa d’iniciativa social, fundada l’any 1997 per un equip
d’educadors i educadores amb l’objectiu d’oferir un servei de suport educatiu i de
qualitat per a la inserció social i laboral.
Al llarg de la nostra trajectòria hem desenvolupat diferents programes, projectes i
serveis destinats fonamentalment a persones en especials dificultats d’inserció. El
nostre compromís professional es reflecteix en el rigor en el treball que fem i en l’ètica
amb la que ens plantegem el servei a la comunitat.

Quatre eixos vertebren el nostre projecte:
Qualitat d’atenció a les persones que atenem
Les persones que atenem a INSERCOOP estan considerades com a usuàries del servei
amb tots el drets i deures que això comporta.
Qualitat i professionalització
Tenim en compte que l’element que permet donar la millor qualitat al servei que oferim es el capital humà. Per això donem molta importància a la selecció del equip de
professionals amb el que comptem.
Qualitat en el sistema de gestió
Donem molta importància al continu anàlisi de les actuacions de l’entitat per tal de
poder millorar constantment el servei: la satisfacció de les persones que atenem i els
resultats obtinguts.
Altres compromisos vers la iniciativa social
La responsabilitat de la cooperativa es fa palesa, entre altres coses, en la lluita per la
igualtat real d’oportunitats, en la protecció del medi ambient, en l’aposta per la
innovació social i per una societat sostenible
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2. PROJECTES QUE DESENVOLUPEM
Al llarg del 2018 Insercoop ha anat millorant la cartera de serveis adaptant-los a les necessitats dels diferents clients i identificant els punts de millora i d’aportació de valor.
Dividim els nostres programes en:







Programes i serveis d’orientació i inserció sociolaboral
Gestió integral de dispositius d’inserció
Serveis de Formació
Serveis d’assistència tècnica
Altres tipus de suport formatius o laborals.

2. 1. PROGRAMES I SERVEIS D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Aquests programes van adreçats a donar suport a persones que necessiten un acompanyament en termes d’orientació professional i d’inserció laboral. Són programes d’iniciativa pròpia i amb els que vertebren nombroses complicitats amb altres agents del
territori on els desenvolupem: Barcelona i l’Hospitalet. En aquests dos municipis, Insercoop disposa d’espais propis on desenvolupar aquestes activitats.
Les accions que realitza contemplen un suport adreçat a: identificar els perfils professionals; elaborar plans formatius personalitzats; fer anàlisi de les competències i capacitats; canalitzar els interessos personals; etc. Finalment, es tracta de donar un acompanyament que permeti la presa de decisions per tal d’afrontar els reptes actuals del mercat de treball.
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PROGRAMA INCORPORA
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Programa amb l’objectiu d’inserir laboralment persones en situació o risc d’exclusió social: incorporació al món laboral de persones amb dificultats afegides com un procés
personalitzat que requereix actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la contractació, a fi de garantir-ne la satisfacció tant per a la persona com per a l’empresa, contribuint a la sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció implicant la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) del teixit empresarial.
ORGANISME FINANÇADOR: Fundació Bancaria la Caixa
DURADA DEL PROJECTE:
Anual




El nombre total de persones ateses ha estat de 115, on 51 eren dones i 64 eren
homes.
La inserció ha estat del 65%.

PROGRAMA REINCORPORA

Programa per a realitzar un itinerari d’inserció sociolaboral a persones privades de llibertat, amb el qual s’estructura un conjunt de mòduls o fases d’intervenció: acompanyament al desenvolupament personal, posicionament al món laboral, formacions i/o
pràctiques laborals, recerca activa de feina i inserció laboral.
ORGANISME FINANÇADOR: Fundació Bancaria la Caixa
DURADA DEL PROJECTE:
Anual



El nombre total de persones ateses ha estat de 41, on 40 eren homes i només hi
havia una dona.
La inserció ha estat del 52%.

PROGRAMA MÁS EMPLEO
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Insercoop ha posat en marxa aquest 2017 els projectes “Construint Nous Relats-Bcn” i
“Construint Nous Relats-L''H”, en el marc del Programa “Més Feina” de La Fundació Bancaria “la Caixa”. Construint Nous Relats té per objectiu per a fomentar la integració sociolaboral de persones desocupades a través d’un acompanyament personalitzat en el
procés de recerca de feina.
ORGANISME FINANÇADOR: Projecte cofinançat per la Fundació Bancària “la Caixa” i
pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu
d’Inclusió Social i de l’Economia Social (POISES), període de
programació 2014-2020 - Programa Més Feina de “la
Caixa.
DURADA DEL PROJECTE:
Anual



El nombre total de persones ateses ha estat de 373, on 205 eren dones i 168 eren
homes.
La inserció ha estat del 30.56%.

PROGRAMA LÁBORA

Gestió de dos dispositius d’inserció o Punts Làbora distribuïts als barris de Sarrià-Sant
Gervasi, i a l’Eixample. L’objectiu dels Punts és realitzar un diagnòstic competencial de
les persones candidates acompanyant-les en el seu procés d’inserció laboral i fer d’intermediaris en les ofertes Làbora.
ORGANISME FINANÇADOR: Ajuntament de Barcelona
DURADA DEL PROJECTE:
Anual



El nombre total de persones ateses ha estat de 469, on 286 eren dones i183 eren
homes.
La inserció ha estat del 44,15%.

PROGRAMA DE SUPORT I ASSESSORAMENT PER A EX-TOXICÒMANS I PERSONES AMB
HIV
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Espai d’atenció individualitzada des d’una perspectiva integral per a persones en situació de vulnerabilitat. L’atenció té com a punt central l’elaboració d’un
itinerari d’inclusió i pla de suport a partir de la lògica
de l’apoderament i de l’autonomia, amb un acompanyament amb treballs grupals,
també incloent de manera transversal circuits complementaris amb altres actuacions
del territori.
ORGANISME FINANÇADOR: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
DURADA DEL PROJECTE:
Anual



El nombre total de persones ateses ha estat de 60, on 42 eren homes.
La inserció ha estat del 25%.

PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D'INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE
L'RMI
Programa que desenvolupa diferents accions d'acompanyament individual, de formació grupal i
de suport i seguiment de pràctiques professionals
amb la finalitat d’incrementar el grau d’ocupabilitat de les persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció, actual Renda Garantida Ciutadana
ORGANISME FINANÇADOR: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Fons Social Europeu
DURADA DEL PROJECTE:
20/11/2017 a 31/12/2018



El nombre total de persones ateses ha estat de 194, on 93 eren dones i 101 eren
homes.
La inserció ha estat del 26,28%.

CLUB DE FEINA
El Club de Feina és un projecte de club de recerca activa de feina, és a dir, d’un espai
habilitat amb ordinadors i connexió a internet on les persones poden acudir a fer recerca
de feina 2.0 amb el suport de personal tècnic especialitzat en l’orientació professional.
ORGANISME FINANÇADOR: Fundació Bancaria la Caixa
DURADA DEL PROJECTE:
02/10/2017 a 30/09/2018




El nombre total de persones ateses ha estat de 85, on 53 eren dones i 32 eren homes.
La inserció ha estat del 25%.
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2.2. GESTIÓ INTEGRAL DE DISPOSITIUS D’INSERCIÓ
Una altra de les línies de treball és la gestió de dispositius d’inserció en col·laboració
amb l’administració pública. Són diferents els encàrrecs que ens demanen que generem
un ecosistema d’orientació i d’inserció que superi les clàssiques polítiques d’ocupació.
Per fer-ho, resulta essencial vincular la millora de l’ocupabilitat de les persones a les
necessitats del context.

SERVEI DE RECERCA D'OCUPACIÓ LOCAL
(ROL) DE LA LLAGOSTA

Servei de suport a diversos projectes en matèria d’ocupació i promoció econòmica de
l’Ajuntament de la Llagosta amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones residents a la Llagosta a través de l’orientació laboral i professional, la dinamització de la
Borsa de Treball i Club de Feina i la informació i assessorament al teixit empresarial del
territori.
ORGANISME FINANÇADOR: Ajuntament de la Llagosta
DURADA DEL PROJECTE:
Anual



El nombre total de persones ateses ha estat de 1344, on 695 eren dones i 649 eren
homes.
La inserció ha estat del 31%.
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DISPOSITIU D'INSERCIÓ EIXAM DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
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Gestió i coordinació del Dispositiu EIXAM per facilitar la incorporació en el circuit laboral
a les persones aturades a la comarca a través d’oferir espais d’orientació laboral i afavorint marcs d’integració dels diferents recursos d’ocupabilitat del territori per tal de promoure la contractació de les persones i la millora de la qualitat de la seva ocupació
ORGANISME FINANÇADOR: Consell Comarcal de la Terra Alta, en el marc del Projecte
“Treball a les 7 comarques” 2017 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
DURADA DEL PROJECTE:
23/03/2018-31/12/2018




El nombre total de persones ateses ha estat de 86, on 51 eren dones.
La inserció ha estat del 17%.

PROJECTE UNA NOVA OPORTUNITAT

Projecte per generar un marc de millora personal i desenvolupament competencial a
persones amb importants dificultats d’inserció que faciliti l’accés a les feines del mercat
de treball ordinari.
ORGANISME FINANÇADOR: Ajuntament d'Olot
DURADA DEL PROJECTE:
14/12/2017 a 30/06/2018




El nombre total de persones ateses ha estat de 10, on 6 eren dones i 4 eren homes.
La inserció ha estat del 90%.

PROGRAMA MILLORA DE L'OCUPABILITAT DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DEVULNERABILITAT
SOCIAL DE PALLEJÀ
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Programa per desenvolupar i posar en marxa itineraris laborals individuals que ajudin a
augmentar les possibilitats de trobar feina de les persones usuàries de serveis socials
d'aquest municipi.
ORGANISME FINANÇADOR: Ajuntament de Pallejà
DURADA DEL PROJECTE:
01/01/2018 al 30/06/2018




El nombre total de persones ateses ha estat de 33, on 20 eren dones i 13 eren homes.
La inserció ha estat del 16%.

2.3. SERVEIS DE FORMACIÓ

Fruit de les necessitats detectades en gran part dels usuaris, Insercoop va iniciar fa uns
anys diferents processos de formació tècnicoprofessional amb l’objectiu d’anar definint
el camp en el que vol generar valor afegit. En aquest sentit, durant l’any 2018 s’ha donat
continuïtat a aquesta línia de treball i s’han impulsat diferents formacions amb diferents
formats i col·lectius.

PROGRAMA DE FORMACIÓ INCORPORA (PFI)
Accions formatives per a les persones usuàries dins del programa Incorpora amb formació complementària dins la Formació Professionalitzadora en els següents itineraris formatius: “Manteniment i reparació de bicicletes”, “Activitats auxiliars de magatzem amb
carnet de carretoner” i “Neteja polivalent especialitzada en neteja hospitalària."
ORGANISME FINANÇADOR: Fundació Bancaria la Caixa
DURADA DEL PROJECTE:
Anual



El nombre total de persones ateses ha estat de 50, on 17 eren dones i 33 eren
homes.
La inserció ha estat del 64%.
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RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ
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Oferta de 7 formacions dins el “Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació” de
la Diputació de Barcelona per donar suport tècnic als ajuntaments.
Cursos impartits: Aprèn a transferir les teves competències a noves ocupacions, Coneix
els nous canals de recerca de feina, Quin currículum vitae (CV) he de tenir?, Com trobar
ofertes de treball?, Preparació acreditació Nivell 1 Bàsic ACTIC, Eines per al desenvolupament professional: Word, i Eines per al desenvolupament professional Excel.
Durant el 2017 hem col·laborat amb els ajuntaments d’Arenys de Mar, de Canyelles, de
Castellgalí, al Consorci del Lluçanès, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de Manresa, del
Masnou, de Masquefa, de Montcada i Reixac, d’Olivella, de Rubí, de Sant Pol, Sitges, St.
Pere de Vilamajor i l’ajuntament de St. Vicenç dels Horts.
ORGANISME FINANÇADOR: Diputació de Barcelona
DURADA DEL PROJECTE:
Anual


El nombre total de persones ateses ha estat de 145, on 87 eren dones i 58 eren
homes.

2.4. SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Realitzem el procés de selecció dels equips de professionals, la contractació, la preparació prèvia, així com la coordinació tècnica i operativa per al desenvolupament de les
accions i la resolució d’incidències de diferents serveis.

DISPOSITIU D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE

Assistència tècnica, coordinació i suport per la posada en marxa i implantació del Dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Baix Ebre.
Insercoop ha realitzat accions de suport especialitzat a la direcció del Dispositiu, de supervisió de l'equip de professionals i d'assessorament a les demandes a les empreses.
ORGANISME FINANÇADOR: Consell Comarcal del Baix Ebre, en el marc del Projecte
“Treball a les 7 comarques” 2017 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
DURADA DEL PROJECTE:
Anual
XARXA ÒMNIA

Insercoop porta a terme des de 2015 l'assistència tècnica de la Xarxa Òmnia, un programa de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
Es tracta d'un un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius
amb major risc de vulnerabilitat utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar
i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones
a la comunitat.
ORGANISME FINANÇADOR: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
DURADA DEL PROJECTE:
Anual
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CONEGUEM ELS CICLES
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Iniciativa per a joves que finalitzen l’ESO per apropar la realitat dels diferents cicles formatius que es realitzen a Sant Feliu del Llobregat, Sant Joan d'Espi, Esplugues del Llobregat i Sant Just Desvern.
Organitzem tallers introductoris i/o xerrades de cada cicle per a conèixer els continguts
de cada
formació, les instal·lacions on es realitza, les sortides laborals, etc i amb la possibilitat
de mantenir un intercanvi directe entre el professorat, els alumes i els seus interessos.
ORGANISME FINANÇADOR: Ajuntament de Sant Feliu, Sant Joan Despí, Esplugues del
Llobregat i Sant Just Desvern
DURADA DEL PROJECTE:
Anual

2.5. ALTRES
PUNT DE DEFENSA DE DRETS LABORALS -NOU BARRIS

Iniciativa per oferir assessorament personalitzat i atenció sobre drets laborals a totes les
persones que viuen o treballen al Districte.
ORGANISME FINANÇADOR: Barcelona Activa
DURADA DEL PROJECTE:
04/05/2018 a 31/12/2018


El nombre total de persones ateses ha estat de 112, on 83 eren dones i 29 eren
homes.

PROGRAMA BEQUES ESCOLARS

El programa de Beques Escolars és un programa que té com a objectiu oferir beques a
estudiants en risc o situació d’exclusió social per tal de prevenir el fracàs escolar. Es poden becar diferents conceptes: transport, activitats extraescolars, material de suport a
l’estudi, etc. Es tracta d’un recurs flexible i adaptat a les necessitats de cada estudiant
on també se l’acompanya a través d’un espai de tutories amb un professional de referencia.
ORGANISME FINANÇADOR: Fundació Bancària la Pedrera
DURADA DEL PROJECTE:
Anual


El nombre total de persones ateses ha estat de 10, on 5 eren dones i 5 eren homes.
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3. PERSONES ATESES
Durant l’any 2018, Insercoop va donar servei a un total de 3127 persones, de les quals
1671 van ser dones.

PERSONES ATESES

Homes
47%
Dones
53%



La mitjana d’inserció dels participants en el conjunt dels programes d’Insercoop ha
estat del 40%.

17

4. RELACIONS INSTITUCIONALS I TREBALL EN XARXA
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Entitats Catalanes d'Acció Social ECAS
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Associació Plataforma per a la Inclusió dels Joves - PEI'Jove
Xarxa Anadromes

5.EQUIP DE TREBALL
Al 2018, han treballat a insercoop 59 persones: 48 dones i 11 homes.
19

EQUIP DE TREBALL
Homes
19%

Dones
81%

6.CONTACTE
Insercoop SCCL
Cr. Paris, 71, 1 – 1.

08029, Barcelona.

Cr. Muntanya, 1, Local 3.

08901, L’Hospitalet del Llobregat.

93 232 41 11
insercoop@insercoop.org
www.insercoop.com
www.facebook.com/insercoop
https://twitter.com/insercoop_sccl

