MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
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QUI SOM
Som una cooperativa d’iniciativa social, fundada l’any 1997 per
un equip interdisciplinar, amb la voluntat de facilitar l’accés al
món del treball a aquelles persones amb més dificultats.
VALORS
Estem especialitzats en l’ocupació i en garantir la seva
accessibilitat a les persones.
Les nostres activitats d’atenció directe es fonamenten en la
persona, oferint-li un espai de confiança, tenint en compte la
seva història i perspectiva, i realitzant un acompanyament òptim
a les pròpies decisions: garantint l’èxit i la qualitat.
Busquem crear noves sinergies amb altres agents de canvi amb
propostes de millora, i sempre amb una mirada cap a la innovació.
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Informació
i dades

Total assalariats a Insercoop Sccl,
a 31 de desembre de 2016: 40
Dones

31

Homes

9
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Organigrama
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Serveis que oferim i col·lectius
amb els quals treballem

Insercoop assessora, implementa i desenvolupa serveis
per a la millora de l’ocupació:
ORIENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL I
PROFESSIONAL
Elaborem plans personalitzats de recorreguts formatius, perfils
professionals, mercat de treball i sectors. Anàlisi de balanç
competencial, aptituds i interessos, per tal d’identificar punts
de partida per a un projecte acadèmic/professional. I donem
suport i acompanyament durant el procés de presa de decisions
per afrontar el projecte professional amb garanties. A través de
l’elaboració d’anàlisis del mercat laboral, els sectors emergents i
els nous perfils professionals.
FORMACIÓ A MIDA
Realitzem tot tipus de formació destinada a millorar l’ocupabilitat.
Adaptem el temari a les característiques dels usuaris/col·lectius
adreçats, o en funció de la demanda del client.

5

SERVEIS PER A EMPRESES
Analitzem les necessitats de millora i competitivitat de les empreses
amb relació al seu territori, definim nous perfils professionals i
realitzem Mapes Ocupacionals. Disposem d’un servei de Borsa de
Treball per tenir accés a candidats òptims amb assessorament a
l’hora de prendre decisions relacionades amb noves contractacions,
plans de formació o de carrera.
Disposem d’un servei d’assessorament i consulta en
matèria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
GESTIÓ INTEGRAL DE DISPOSITIUS D’INSERCIÓ
Gestionem serveis i dispositius d’inserció laboral i millora de
l’ocupabilitat adaptats a les necessitats del context. Planifiquem
les accions necessàries, seleccionem i/o formem als tècnics, i
definim els protocols d’avaluació i resultats.
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SUPORT I ASSESSORAMENT/SUPERVISIÓ DE TÈCNICS
D’INSERCIÓ I D’ACCIÓ COMUNITÀRIA
Realitzem el procés de selecció dels 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.

INTERNACIONALITZACIÓ
Com a agents d’impuls i diàleg de la inserció sociolaboral, promovem
l’intercanvi d’experiències i accions conjuntes per tal d’afavorir la
millora de les polítiques socials i educatives a nivell global.
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Orientació i desenvolupament social
i professional

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Formació a mida
Serveis per a empreses

Gestió integral de dispositius d’inserció
Suport i assessorament/supervisió a
tècnics d’inserció i acció comunitària
Internacionalització
Projectes amb altres entitats/xarxes
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Relacions institucionals i
treball en xarxa

A Insercoop, entenem el treball com un procés de coconstrucció d’una tasca conjunta entre diferents agents
del territori en aquells serveis i àmbits en els quals
intervenim. Aquest procés significa que participem en la
creació de la idea d’un model comú que permeti una
millora en la utilització dels recursos i l’atenció a les
persones amb les quals treballem.
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Atenció directe

ESPAI DE RECERCA DE FEINA:
L’Espai de Recerca de Feina és un programa on est treballa el foment de l’autonomia de les persones
en el procés de recerca de feina, tot incentivant -les a presentar el màxim de candidatures, atenent
el seu objectiu professional i l’adequació del seu perfil a les demandes de les empreses. Insercoop
l’ha portat a terme durant el 2016 a la ciutat de Barcelona (al barri de Verdum) i a Lloret de Mar.
Òrgans finançadors: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Fons Social Europeu

Nº Persones ateses: 251

”MARMI: MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES
DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)”:
El programa MARMI (Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima
d’Inserció) té com a objectiu principal oferir itineraris d’inserció laboral per tal de millorar el nivell
d’ocupabilitat per a persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció. El programa ofereix
orientació, assessorament i formació així com la realització de pràctiques no laborals per tal d’ajudar
a la reincorporació al món laboral. A Verdum i L’Hospitalet.
Òrgans finançadors: Departament d’Empresa i Ocupació, Fons Social Europeu

Nº persones ateses: 90

SEGUIMENT PERSONES DE LA RENDA MÍNIMA
D’INSERCIÓ (RMI):
Programa amb l’objectiu d’assegurar una continuació en el suport i acompanyament necessari
per a poder finalitzar el projecte social i laboral de les persones usuàries del programa MARMI.
Dinamització en grup, atenció individualitzada i suport en la recerca activa de feina.
Òrgan finançador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Nº persones ateses: 30
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“LÀBORA”:
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 dels candidats/es,
acompanyant-los en el seu procés d’inserció laboral i fer d’intermediaris en les ofertes Làbora.
Òrgan finançador: Institut Municipal de Serveis Socials (Ajuntament de Barcelona)

Nº Persones ateses: 365

FORMACIONS “LÀBORA”:

Accions formatives dins del marc del programa Làbora, en la línia d’Alfabetització Digital: ACTIC 1
(repartit en dues edicions), i ACTIC 2. També s’ha impartit la formació de la mateixa línia Iniciació
bàsica: Introducció a les TIC.
Òrgan finançador: Institut Municipal de Serveis Socials (Ajuntament de Barcelona)

“INCORPORA”:

Nº Persones ateses: 49
Tallers: 3

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.
Òrgan finançador: Obra Social “La Caixa”

Nº Persones ateses: 228

PUNT DE FORMACIÓ “INCORPORA”:
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”.
Òrgan finançador: Obra Social “La Caixa”

Nº Persones ateses: 45
Tallers: 3
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“RE-INCORPORA”:
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.
Òrgan finançador: Obra Social “La Caixa”

Nº Persones ateses: 32

“PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ, EX-TOXICÒMANS I
PERSONES AMB VIH”:
Espai d’atenció individualitzada i atenció amb perspectiva integral per a persones en situació de
vulnerabilitat. 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. Supervisió, definició d’indicadors i
avaluació de resultats.
Òrgan finançador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Nº Persones ateses: 60
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Formacions a mida

RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ:
Oferta de 7 formacions dins el “Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació” de la Diputació
de Barcelona per a 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.
Òrgan impulsor: Diputació de Barcelona
Formacions impartides a: Ajuntament de Canyelles, Ajuntament d’Arenys de Munt, Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament
de Montornès del Vallès, Ajuntament de Llinars del Vallès, Ajuntament del Papiol, Ajuntament de Castellgalí,
Ajuntament de la Palma de Cervelló, Ajuntament d’Arenys de Mar, Ajuntament de Vilanova del Camí, Ajuntament
de Sant Joan Despí, Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, Ajuntament del Masnou

Nº Persones participants: 406
Tallers: 27

ORIENTACIÓ LABORAL I RECERCA ACTIVA DE
FEINA A SANT FELIU DE LLOBREGAT:
Formacions a usuaris en recerca activa de feina o en procés de millora de la seva ocupabilitat a
través de la línia d’alfabetització digital, amb un curs d’ACTIC 1 - Competències bàsiques digitals.
Òrgan finançador: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Nº Persones participants: 7
Tallers: 1
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MÒDULS FORMATIUS DEL PROGRAMA “TREBALL I
FORMACIÓ RMI” A PINEDA DE MAR:
Proposta de mòduls formatius per al programa Treball i Formació per a persones beneficiàries de
la renda mínima d’inserció (RMI). Una formació complementària pels participants en el projecte en
matèria de competències digitals i la formació “Aprendre a aprendre”.
Òrgan finançador: Ajuntament de Pineda de Mar

Nº Persones Participants: 10
Tallers: 2

MÒDULS FORMATIUS DEL PROGRAMA “TREBALL
I FORMACIÓ RMI” A BARCELONA:
Seguit de formacions per a les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI) amb
cursos: Competències linguïístiques, i una formació en Competències Digitals.
Òrgan finançador: Barcelona Activa

Nº Persones Participants: 166
Tallers: 10

MÒDULS FORMATIUS DEL PROGRAMA “TREBALL
ALS BARRIS” A BARCELONA:
Una formació anomenada Habilitats Socials per a l’Ocupació i Igualtat d’Oportunitats” per als
beneficiaris del programa “Treball als Barris”, que dóna suport a la recerca activa de feina als
residents dels barris de Barcelona.
Òrgan finançador: Barcelona Activa

Nº Persones participants: 142
Tallers: 1
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Gestió Integral de
Dispositius d’Inserció

SERVEI DE RECERCA LOCAL D’OCUPACIÓ 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.
Òrgan finançador: Ajuntament de La Llagosta

Nº Persones ateses: 1657

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE CALDES DE MONTBUI:
Suport al Servei Local d’Ocupació de Caldes de Montbui amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels
joves i les persones aturades majors de 45 anys del municipi a través de la dinamització del projecte
de Caldes en Clau de Competències i la dinamització del Club de Feina +16.
Òrgan finançador: Ajuntament de Caldes de Montbui

Nº Persones ateses: 54

DISSNEY, SUPORT I ASSESSORAMENT DEL DISPOSITIU DE
TERRA ALTA:
Assistència tècnica per a la planificació i disseny d’un Dispositiu d’Inserció, Orientació, i Formació
Laboral de la Terra Alta al Programa “Terra Alta +” del Consell Comarcal de la Terra Alta dins del
Projecte “Treball a les 7 Comarques” del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Òrgans finançadors: Consell Comarcal de la Terra Alta, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ministerio de
Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal
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Serveis a empreses

PROJECTE DE SENSIBILITACIÓ EMPRESARIAL DEL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL:
Projecte d’anàlisi del teixit empresarial de la comarca del Vallès Oriental amb la intenció d’avaforir la
inserció laboral de persones amb discapacitat al territori. Organització d’una jornada de sensibilització
“Beneficis a les contractacions de persones amb discapacitat”, una sessió adreçada a les gestories
laborals de la comarca. I elaboració de Mapes Ocupacionals per a persones amb discapacitat.
Projecte impulsat per: Consell Comarcal del Vallès Oriental i Xarxa Lismivo
Òrgan finançador: Consell Comarcal del Vallès Oriental

Mapes ocupacionals: 11
Empreses: 5
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Suport i assessorament/supervisió de
tècnics d’inserció i acció comunitària

XARXA ÒMNIA:
Servei de formació, implementació i seguiment de la línia de la ocupabilitat dins del programa Òmnia.
La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu,
socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat. Òmnia, és
un programa universal d’intervenció socioal, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca
millorar i afavorir, tant individualment com col·lectivament, la inclusió i vinculació de les persones a
la comunitat.
Òrgans finançadors: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de Treball, Afers Socials i Família

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA XARXA D’OFICINES
TÈCNIQUES LABORALS:
Suport i assessorament tècnic a les oficines de les Oficines Tècniques Laborals (OTL) presents al
territori de Catalunya per reduir les barreres d’accés i permanència de les persones amb trastorns de
salut mental al mercat de treball. A dos nivells: atenció especialitzada als equips tènics de les OTL
per donar suport en la supervisió de casos, millorar el disseny d’itineraris personalitzats i l’assignació
d’un tècnic de referència a cada oficina; i assistència en el conjunt de la xarxa d’oficines mitjançat
la realització d’accions formatives al personal tècnic, la facilitació d’eines de gestió i d’instruments
metodològics, i tallers d’intercanvi d’experiències per a la introducció de bones pràctiques en la
inserció social i laboral de les persones amb trastorns de salut mental.
Òrgan finançador: Diputació de Barcelona
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“CONEGUEM ELS CICLES FORMATIUS”:
Iniciativa per a joves que finalitzen l’ESO per apropar la realitat dels diferents cicles formatius que
es realitzen a les poblacions del territori i que es demanen des dels INS de les poblacions properes.
Organització de 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. Amb la possibilitat de mantenir
un intercanvi directe entre el professorat, els alumes i els seus interessos.
Òrgan finançador: Institut Municipal de Serveis Socials (Ajuntament de Barcelona)

“BEQUES PER A L’ÈXIT ESCOLAR EN INFANTS I JOVES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL”:
Programa emmarcat a ACCÉS (Acompanyament de Comunitats Educatives) per cobrir la detecció
d’importants buits en la xarxa de recursos i ajuts públics a la formació per a infants i adolescents
que conviuen en situacions de risc d’exclusió. Atorgament de beques econòmiques i seguiment dels
joves/infants (10-14 anys) per a millorar la seva formació i la qualitat del seu futur laboral.
Òrgan finançador: Obra Social “La Caixa”
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Internacionalització

COMMUNITY BONDING FOR SENTENCED PEOPLE
SUPERVISION 2:
El COBS2 és un projecte que respòn a les millores de les condicions a les presons, amb
l’objectiu de fer més eficient el treball en xarxa a través de l’intercanvi de bones pràctiques
en acompanyament i reintegració social de les persones privades de llibertat, com a mesura
alternativa a l’empresonament. Cada partner organitzador ha estat responsable d’organitzar
una visita per tal d’intercanviar i discutir metodologies sobre els temes d’habitatge, treball,
formació i integració social. El feedback d’aquest projecte ha permès captar propostes a noves
mesures per incloure-les a la European Detention Rules.
Òrgan finançador: Unió Europea
Entitats participants: Consorzio TENDA (lead partner), A&I - Cooperativa Sociale, Sol.Co Varese, EX-CELL Solutions
LTD, Don Bosco, CECOP-CICOPA Europe, University of Padua, Association Antigone Onlus (partners), Tribunale di
Sorveglianza di Brescia, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Confederazione Cooperative Italiane, Casa di Reclusione de
Verziano (associated partners).

19

Projectes en xarxa

Insercoop forma part de la Associació Anadromes, amb la qual treballa
de manera conjunta en el projecte:

“ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A LA
MILLORA DE L’OCUPABILITAT”:
Realització d’Itineraris de treball individualitzats, tenint en compte les necessitats de cada persona.
A més, s’inclouen les accions a nivell grupal a través de l’Espai de Recerca de Feina, així com tallers
específics sobre el mercat laboral, i el treball en Xarxa amb altres entitats i serveis del territori.
Projecte impulsat per: Xarxa Anadromes

ESPAI SOCIAL DE FABRICACIÓ:

Nº Persones ateses: 13

Projecte de l’Associació Anadromes per explorar el camp de les noves tecnologies de fabricació
digital aplicades al desenvolupament comunitari de L’Hospitalet. Organització de visites i activitats
que permeten introduïr-se a la fabricació i funcionament d’una impressora 3D, així com tallers de
disseny i modelació d’un objecte amb un programari específica a l’abast de tothom.
Projecte impulsat per: Xarxa Anadromes

També som membres d’una plataforma d’entitats del tercer sector, PEI’Jove,
amb la qual hem desenvolupat:

PROGRAMES INTEGRALS DE GARANTIA JUVENIL:
Programa que busca millorar la ocupabilitat dels joves (en risc d’exclusió i/o amb historial previ
de fracàs o abandonament escolar) per a promoure’n una inserció laboral al mercat de treball
qualitativa i/o un retorn al sistema educatiu. Un projecte d’Insercoop, conjuntament amb ACTUA
SCCL, un projecte a Vilafranca del Penedès, al voltant del Jaciment Ibèric de la Font de la Canya, amb
l’objectiu d’ estimular noves estratègies ocupacionals i conèixer nous entorns laborals i formatius.
Òrgans finançadors: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Fons Social
Europeu (Iniciativa d’Ocupació Juvenil de la Unió Europea) i Generalitat
de Catalunya

Nº Persones ateses: 16
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Persones usuàries ateses

2.536
persones
1.085
persones

Formació i gestió
integral

Orientació i gestió de
dispositius

Total persones ateses

3.621
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Conclusions

Insercoop tanca l’any 2016 entenent que la sortida
d’allò que hem acordat en anomenar “crisi”, i que ara
sabem que és un canvi de les regles de joc, ens aboca
a un escenari diferent.
Aquest nou marc en que es juga l’accés al treball ens ha
obligat a comprendre dos aspectes: per una banda que
s’ha perdut part de la protecció social que teníem; i per
l’altra que s’ha transformat la manera en què el treball
esdevé un horitzó d’aspiracions i d’integració social.
La desorientació que això ha suposat ens ha obligat
a renovar la nostra mirada i la nostra posició vers
els problemes socials i laborals que estem patint
com a societat. És en aquest nou escenari del segle
XXI quan esdevé imprescindible actualitzar les eines de
transformació personal i social necessàries per tal d’assolir
majors quotes d’inclusió i de benestar social.
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El treball d’Insercoop durant l’any 2016 ha tingut en
aquest punt un element transversal. Hem renovat
el compromís amb les persones que presenten més
dificultats d’enllaç amb el treball: toxicòmans, aturats
de llarga durada, ex-reclusos, perceptors de la renda
mínima d’inserció, joves i persones amb trastorn
mental, etc. Fins a un total de 3.621 persones ateses: tant
des de programes d’iniciativa pròpia com desenvolupats
en col·laboració amb diferents ens i organismes.
El 2017 es presenta com un any important, ja que Insercoop
celebra el 20è aniversari i ho celebrarem renovant el nostre
compromís amb les persones, la nostra aposta pels projectes
transformadors i pels equips professionals que són capaços

Director Insercoop
Xavier Orteu i Guiu
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Contacte

C/ París 71, 1º 1ª 08029 Barcelona
C/ Muntanya, 1 - local 3 08905 L’Hospitalet de Llobregat

93 232 41 11

insercoop@insercoop.com

www.insercoop.com
F61380390
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c/París 71, 1r 1a
08029
Barcelona
www.insercoop.com

