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1.

Qui som

Insercoop és una cooperativa d’iniciativa social, fundada el 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 sociolaboral.
Al llarg d’aquests 23 anys hem desenvolupat diferents programes, serveis i projectes destinats
fonamentalment a persones amb especial dificultat d’inserció. El nostre compromís professional es
reflecteix en el rigor a l’hora de dur a terme la nostra labor, així com en l’ètica amb la que ens plantegem
el nostre servei a la comunitat.

Missió
A Insercoop treballem per oferir serveis d’inserció laboral de qualitat amb l’objectiu que les persones
disposin d’eines de promoció social i laboral. Especialment ens adrecem a aquelles persones que per
diferents motius es troben en situació de desigualtat i que troben limitada la seva possibilitats en
l’exercici dels drets bàsics.

Visió


Respondre a la demanda de serveis especialitzats en el treball d’orientació professional i
d’inserció laboral a persones que es troben en situació de dificultat per orientar la seva
trajectòria laboral.



Donar una resposta basada en criteris educatius i que permeti promoure el canvi de lloc a través
de dotar-la d’instruments d’anàlisi i de transformació de la seva pròpia realitat.



Promoure les seves activitats des d’una perspectiva crítica, transformadora i de sostenibilitat en
el territori. Fer-ho en complicitat i col·laboració amb les administracions i altres organitzacions.
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2. Quins serveis oferim

Al llarg d’aquest 2019 hem millorat la nostra cartera de serveis, adaptant-los a les necessitats dels
diferents clients i identificant els possibles punts de millora i d’aportació de valor.

A Insercoop dividim els programes de la següent manera:
-

Programes i serveis d’orientació i inserció sociolaboral.

-

Gestió integral de dispositius d’inserció sociolaboral

-

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, que desenvolupem
vertebrant complicitats amb altres agents del territori on els desenvolupem: Barcelona i l’Hospitalet. En
tots dos municipis disposem d’espais propis on dur a terme les diverses activitats.

Les nostres accions van orientades a identificar els perfils professionals, elaborar plans formatius
personalitzats, realitzar una anàlisi de competències i capacitats i, per últim, canalitzar els interessos
personals. En definitiva, es tracta de donar un acompanyament que permeti la presa de decisions, per
tal d’afrontar els reptes actuals del mercat laboral.
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PROGRAMES

INCORPORA

Aquest programa té com a objectiu inserir laboralment a persones en situació o risc d’exclusió social,
mitjançant un procés personalitzat, que requereix actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la
contractació, a fi de garantir-ne la satisfacció tant per a l’usuari com per a l’empresa i contribuint a la
sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció, implicant la Responsabilitat Social Corporativa
(RSC) del teixit empresarial.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:
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REINCORPORA

Aquest programa té com a objectiu realitzar un itinerari d’inserció sociolaboral a persones privades de
la seva llibertat. Amb aquest, 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, per últim, inserció laboral.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:
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MÉS FEINA
Des de 2017, Insercoop ha posat en marxa els projectes “Construint Nous Relats-Bcn” i “Construint
Nous Relats-L-H”, en el marc del Programa “Més Feina” de La Fundació Bancària “la Caixa”.
“Construint Nous Relats” té per objectiu fomentar la integració sociolaboral de persones desocupades
a través d’un acompanyament personalitzat en el procés de recerca de feina.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:
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PROGRAMA DE SUPORT I ASSESSORAMENT PER A EX-TOXICÒMANS I PERSONES
AMB VIH
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.

Durada del projecte: Anual..
Ubicació: Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:
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PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES
DE L’RGC (MAIS)
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 perceptores de la Renda Garantida Ciutadana. En aquest cas, no comptem amb el %
d’inserció perquè el programa no ha finalitzat.

Durada del projecte: Juliol 2019 – Abril 2020.
Ubicació: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, La Llagosta, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú,
Vilafranca del Penedès i Camarles.

Organisme finançador:

Amb la col·laboració de:
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PROJECTES SINGULARS DE GARANTIA JUVENIL

Al 2019 hem dut a terme la 3a edició del Projecte Aracne: teixint futurs
pels joves, una iniciativa promoguda i desenvolupada des del conjunt de les
entitats sòcies i col·laboradores de la Plataforma d’Entitats per a la inclusió
Jove (PEI’Jove).
Es tracta d’un projecte d’acompanyament als joves en el seu itinerari personal i professional a través
d’un model propi d’intervenció que es basa en quatre eixos: acompanyament, formació, intermediació
amb les empreses i treball en xarxa.
Durada del projecte: 02/01/19 a 31/12/19.
Ubicació: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Igualada.

Amb la col·laboració de:
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També, per primera vegada, participem al PROJECTE “GARANTIA D’ÈXIT
BCN. JOVES DAO: Descobreix, Aprèn i Ocupa’t” que pretén reforçar
l’ocupabilitat i les competències professionals de persones joves no ocupades i no
integrades en els sistemes d’educació o formació de la ciutat de Barcelona.
Es tracta d’un projecte agrupat de ciutat, liderat per Barcelona Activa i conformat per entitats
d’orientació amb expertesa i especialització en l’atenció i seguiment dels joves, així com per entitats
formatives representants de determinats sectors econòmics professionals.
Durada del projecte: 18/12/2018 a 31/12/19.
Ubicació: Barcelona.
Amb la col·laboració de:

Per ambdós projectes:

Organisme finançador:
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LABORA’T
El projecte Labora’t tracta de millorar l'ocupabilitat de persones joves entre 16 i 24 anys en risc
d'exclusió social, joves sota la tutela de Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
(DGAIA), o bé que ho han estat, mitjançant la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral on
s'identifica la identitat laboral pròpia i es marquen les pautes per a poder desenvolupar-la.

Durada del projecte: 07/05/19 a 31/12/19.
Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:

Amb la col·laboració de:
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PROGRAMA LÀBORA

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de
vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de
candidatures on trobar la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral.

Durada del projecte: 02/01/19 a 31/12/19.
Ubicació: Barcelona.
Organisme finançador:
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ESPAIS DE RECERCA DE FEINA

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina
per preparar a la persona demandant d’ocupació per a un rellançament a la vida activa.

Durada del projecte: 21/01/19 a 21/11/19.
Ubicació: Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:

Amb la col·laboració de:
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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 diversos els encàrrecs que ens demanen que generem un ecosistema, d’orientació i d’inserció, que
superi les clàssiques polítiques d’ocupació. Per tal de fer-ho possible, resulta essencial vincular la
millora de l’ocupabilitat de les persones a les necessitats del context.

Foto: Dispositiu d’inserció
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DISPOSITIUS D’INSERCIÓ
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
l’orientació i assessorament al teixit empresarial del territori. Hem atès 1.042 persones, de les quals 220
han estat noves altes, i hem gestionat 129 ofertes de treball de forma directa.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: La Llagosta.
Organisme finançador:
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PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A PERSONES IMMIGRANTS ProXim

Al juny iniciem la gestió un dispositiu d’inserció sociolaboral adreçat a persones immigrants que
assoleixen requisits per regularitzar-se, a iniciativa de Barcelona Activa. A més, el dispositiu compta
amb un servei d’assessorament jurídic en els processos de regularització de les persones participants,
en estreta coordinació amb el SAIER. Fins a 31/12/2020:

Durada del projecte: 04/06/19 a 03/06/20.
Ubicació: Barcelona.
Organisme finançador:
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DISPOSITIU D’INSERCIÓ EIXAM, CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
El dispositiu d’orientació, inserció i formació laboral EIXAM de la comarca de la Terra Alta és un
servei dins el programa de desenvolupament local, per l’any 2019, del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i econòmic, anomenat
“Treball a les 7 comarques” i gestionat per el Consell Comarcal de la Terra Alta. Insercoop presenta
com a objectiu -a treballar en el desenvolupament del servei del dispositiu EIXAM pel projecte 2019el d’orientar i acompanyar a les persones desocupades o en demanda de millora de feina i/o en risc
d’exclusió social; en el procés d’inserció laboral al mercat de treball mitjançant la millora de
l’ocupabilitat a través de la planificació de diferents activitats que responguin a la integritat de la persona
i a les necessitats del territori de la comarca de la Terra Alta.

Durada del projecte: 02/05/19 a 05/02/20
Ubicació: Terra Alta.
Organisme finançador:
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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 tècnico-professional amb l’objectiu d’anar definint el camp en el que vol generar
valor afegit. En aquest sentit, durant l’any 2019 s’ha donat continuïtat a aquesta línia de treball i s’han
impulsat diferents formacions amb diferents formats i col·lectius.

Foto: Formació de neteja polivalent especialitzada en neteja hospitalària.
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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:

-

Neteja polivalent especialitzada en espais d’ús públic.

-

Neteja polivalent especialitzada en neteja hospitalària.

-

Auxiliar de serveis / Consergeria.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:
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FORMACIÓ LÀBORA

A més d’orientació i acompanyament, el Programa Làbora també ofereix formació per tal d’acostar a
aquelles persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. Aquesta formació és d’accés prioritari
per als/les participants del Programa. Insercoop ha realitzat 3 edicions del curs “Iniciació a les TIC”.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: Barcelona.
Organisme finançador:
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RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ

Recull per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i empreses és un recurs que ofereix un
conjunt d’activitats, en format taller o sessió, que els ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals
d'Ocupació (XALOC) i/o a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL) poden incorporar a la seva
oferta de serveis, per tal d'oferir-les tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses
usuàries del SLO. Dins del catàleg de formació, Insercoop ofereix 6 tallers amb la finalitat de donar
suport al desenvolupament professional i la recerca de feina de les persones demandants d'ocupació,
dins dels Tallers d'alfabetització digital, dels Tallers de tècniques de recerca de feina i de les Sessions
d'orientació laboral.
Al 2019 hem realitzat els tallers a Vilanova del Camí, Pineda de Mar, El Prat de Llobregat, Cervelló,
Ripollet, Granollers, Gavà, Sant Joan Despí, Granollers, Rubí, Masnou i Martorelles.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: Barcelona (província)
Organisme finançador:
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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.

XARXA ÒMNIA

Insercoop du 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 programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a aquells col·lectius amb major
risc de vulnerabilitat, utilitzant com a instrument les eines TIC. L’objectiu d’aquest programa és
millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i vinculació de les persones a la
comunitat.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: Catalunya.
Organisme finançador:
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CONEGUEM ELS CICLES
Iniciativa dirigida a joves que finalitzen l’ESO per tal d’apropar la realitat dels diferents cicles formatius
que es realitzen a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues del Llobregat i Sant Just Desvern.
Des d’Insercoop, organitzem tallers introductoris i/o xerrades de cada cicle per donar a conèixer els
continguts de cada formació, les instal·lacions on es duen a terme i les sortides laborals que té cada
cicle. Aquests tallers, ofereixen també la possibilitat de mantenir un intercanvi directe entre el
professorat, els alumnes i els seus interessos.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: St. Feliu de Llobregat, St. Joan Despí, Esplugues i St. Just Desvern.
Organisme finançador:
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2.4 ALTRES
PUNT DE DEFENSA DE DRETS LABORALS - NOU BARRIS

Insercoop gestiona el Punt de Defensa de Drets Laborals - Nou Barris, un servei de BCN Activa per
oferir assessorament personalitzat i atenció sobre drets laborals a totes les persones que viuen o treballen
a aquest districte.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: Barcelona.
Organisme finançador:
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PROGRAMA DE BEQUES ESCOLARS
Aquest programa 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… 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 referència.

Durada del projecte: Anual.
Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat.
Organisme finançador:
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AULA D’ESTUDI
En complementarietat amb el Programa de Beques Escolars, Insercoop disposa d’una Aula d’Estudi.
Es tracta d’una iniciativa dirigida a joves d’entre 12 i 18 anys que actualment estan cursant els seus
estudis obligatoris o post obligatoris però que si no reben un acompanyament alternatiu, poden veure
truncat el seu èxit escolar. Així doncs, l’Aula d’Estudi Assistit té com a objectiu promoure i potenciar
la igualtat d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar d’aquells joves més desafavorits. A aquesta Aula
poden assistir tant els joves que participen en el programa de Beques Escolars com d’altres joves de
l’Hospitalet que ho necessitin.

Organisme finançador:

Amb la col·laboració de:
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3. Principals indicadors de resultats
En resum, durant el 2019, Insercoop va donar servei a un total de 3.796 persones.

La mitjana d’inserció dels participants en els programes i projectes d’inserció sociolaboral de l’any
2019 ha estat del 43%
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4. Relacions Institucionals i Treball en xarxa

-

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

-

Federació

-

Associació Plataforma per a la Inclusió dels Joves (PEIJOVE)

-

Associació Anadromes

-

Programa Incorpora de “la Caixa”

de

Cooperatives

de

Treball

de

Catalunya
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5. Equip de treball

Durant el 2019, a Insercoop han treballat 76 persones. Això representa un augment del 31% respecte
l’any anterior.
La plantilla està conformada per professionals de l’educació social, la pedagogia, la psicologia i la
sociologia que treballen sota el model de treball d’Insercoop.

Foto: Equip tècnic d’Insercoop.
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6. Valoració General
L’any 2019: any de creixement
L’any 2019 ha estat un any en el que Insercoop ha crescut de manera important tant en termes
d’activitat, com en consolidació del treball social i educatiu.

El creixement en volum ha estat possible perquè hem pogut consolidar una línia tècnica de treball que
ens ha permès apostar amb força per l’ampliació d’alguns programes així com iniciar-ne de nous. El
programa que més ha crescut ha estat el destinat a persones perceptores de la Renda Garantida de
Ciutadania. Hem pogut iniciar onze grups repartits per diferents comarques arreu de Catalunya. Per
altra banda, hem iniciat nous projectes, com per exemple el destinat a persones en situació
administrativa irregular per l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, el programa ProXim. Es
tracta d’un nou repte que hem pres amb molta il·lusió.
El creixement, en conseqüència, ha estat també a nivell d’equip de treball. Tot i les dificultats amb que
ens hem trobat, hem aprés a gestionar equips més grans i més repartits pel territori. Hem mantingut una
aposta forta per qualificar l’equip tècnic i dignificar al màxim la seva feina. Entre d’altres coses, vàrem
organitzar la Jornada d’Ètica i Treball amb la presència d’Ernest Cañada investigador especialitzat en
temes de precarietat laboral; i de Jesús Vilar, professor de la URL especialitzat en temes d’ètica en el
camp social.

Una de les conclusions a les que vàrem arribar és que, malgrat tot, no volem contribuir a precaritzar la
relació amb el mercat de treball. Des de l’equip de treballadors i treballadores, s’havia parlat com,
aquesta precarietat, que vivim de prop els professionals del sector, ens crea contradiccions entre la
nostra tasca educativa i els encàrrecs de l’administració.
Des de Insercoop ens hem sentim interpel·lats. Per això, una les mesures que hem pres aquest any, ha
estat rebutjar ofertes de feina per a les persones que atenem que no garanteixen unes condicions
mínimes. A nivell intern, ens sentim compromesos a treballar per millorar les condicions dels
treballadors de la casa, començant per la seva temporalitat.
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7. Reptes 2020
Per al 2020 Insercoop es planteja 3 línies de treball:

➔ Consolidar els serveis i millorar la seva qualitat
Insercoop és planteja millorar l’atenció a les persones usuàries aprofundint en el suport que reben per
part de l’equip de tècniques i tècnics augmentant els recursos que posem a la seva disposició. Per a ferho s’impulsaran equips de treball que permetin generar innovació en relació a les nostres actuacions.

➔ Ampliar les nostres complicitats en els territoris en els que venim desenvolupant accions.
Insercoop es planteja millorar la nostra presència en els territoris en els que actuem bàsicament en tres
aspectes: la relació institucional, el treball comunitari i en xarxa i l’impuls d’iniciatives per millorar
l’ocupació de les persones que hi viuen.

➔ Millorar la nostra gestió interna
Insercoop es planteja optimitzar la gestió interna i fer més fàcils, àgils i eficients alguns dels nostres
procediments. Aquest objectiu ha de permetre optimitzar els recursos tant econòmics com humans.

