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Presentació:
En el context de crisi generada per la pandèmia a les nostres instal·lacions i serveis hem
incorporat de manera eficient les indicacions de les autoritats sanitàries i administratives,
desplegant les mesures sanitàries, preventives, d'organització i de control necessàries per
a preservar i mantenir-nos segures i lliures de la COVID-19 alhora que incorporàvem un model híbrid d'atenció, presencial i telemàtica, tot mantenint la qualitat en l'atenció i gestió i
centrat en les persones.
En l'àmbit residencial d'atenció a persones joves tutelades i extutelades el Pis Tramuntana
de Figueres ha mudat la seva localització i ha passat al complex de Sant Medir.
També hem desenvolupat el Programa MAIS 2020 de mesures actives d'inserció
per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania a Santa Coloma
de Farners.
S'han seguit impulsant serveis d'orientació i formació per a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, implementat innovacions socials i metodològiques desenvolupant models híbrids d'atenció presencial i telemàtica que han demostrat la seva
eficiència en l'optimització de recursos i caldrà mantenir-les.
Fent una anàlisi de les necessitats dels col·lectius més vulnerables i del teixit econòmic
hem obert nous sectors per a la professionalització i la inserció laboral mantenint l'aposta
ferma de col·laboració amb el món empresarial i local i creant sinergies de responsabilitat
social corporativa i que s'ha concretat en nous programes.
Enguany volem destacar la realització d'un curs d'auxiliar de construcció en col·laboració
amb la Unió Empresarial de Construcció i un programa d'agricultura ecològica i bioconstrucció, amb finançament del Fons Social Europeu i en col·laboració amb La Fundació Antonio Jiménez. Aquest programa d'agricultura ecologia i bioconstrucció evidencia del tot
(disseny, gestió i execució) el nostre compromís mediambiental.
La sostenibilitat és un eix transversal en la gestió i organització de les nostres instal·lacions
i dels diferents programes i serveis que desenvolupem incorporant un recull de bones
pràctiques al respecte.
Realçant la nostra expertesa com a Entitat del Tercer Sector, generant opinió i debat, enguany destaquem la participació com a entitat experta al Parlament de Catalunya en una
ponència de llei sobre maltractament infantil.

La Fundació OSCOBE

Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social:

La Fundació OSCOBE és una entitat creada per oferir un futur professional a
persones, especialment joves en risc d'exclusió social, mitjançant itineraris
formatius i d’orientació i inserció laboral que garanteixi la seva integració.
Alhora l'entitat disposa de serveis residencials per tal d'oferir una atenció
integral, adaptada a les necessitats de cada jove, per dur a terme un procés
de desenvolupament cap a l'autonomia de forma global.

Missió:

La promoció integral des de l'acolliment residencial, la formació i la inserció.

Visió:

Assolir un model d’entitat amb una àmplia capacitat d’innovació i adaptació per complir
la seva missió. Seguir un model econòmicament sostenible que s'integri en la societat
i la inserció de persones i especialment joves.

Valors:

• Innovació (iniciativa, creativitat i lideratge)
• Compromís amb la persona, la societat i el medi ambient
(responsabilitat, implicació, respecte, llibertat i alteritat)
• Qualitat humana i ambiental
• Professionalitat (eficàcia, eficiència i rigor)
• Transparència i qualitat (confiança i honestedat)

Àrees de serveis
ATENCIÓ

Millora de la qualitat de vida de les persones, afavorint l’autonomia i la inclusió social.

2017
Col·lectius
Infància,
adolescència
i joventut

Programes residencials i serveis
d’atenció tècnica especialitzada
per atendre les necessitats d’infants,
adolescents i joves en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social
i a les seves famílies.

Persones
que compleixen
mesures judicials

Unitats de convivència alternativa
al règim penitenciari i seguiment
educatiu que facilita els processos
de reinserció. Serveis de mediació
intercultural en centres educatius
de Justícia Juvenil.

Diversos públics,
serveis d’inserció laboral
i sensibilització

Programes d’orientació laboral,
formatius i professionalitzadors,
adaptats a les necessitats de
diferents col·lectius per una millora
d’oportunitats i de l’ocupació.

FORMACIÓ

Formació i educació com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.

OCUPACIÓ

Plans d’emprenedoria i creació de llocs de treball per a col·lectius en risc d’exclusió social.
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Dades 2020
2

Serveis residencials

1.360

Persones ateses

2 Adreçats a infants, adolescents i joves. Total: 18 places

1

Serveis tècnics especialitzats
1 Adreçats a infants, adolescents i joves.

19

6

Serveis d’orientació laboral,
intermediació empresarial i formació
per a la millora de l’ocupabilitat

Projectes gestionats

22

Persones vinculades
a processos d’inserció laboral

1.326
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Descripció dels serveis
Residencials
PAJ

Pis Assistit per a Joves Tutelats
Servei de residència o pis vinculat a processos
d’inserció laboral i d’autonomia per a persones
joves entre 16-18 anys tutelades per la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l'adolescència
(DGAIA).

Pis Assistit per a joves Extutelats
Servei de residència o pis vinculat a processos
d'inserció laboral i d'autonomia per a persones
extutelades de 18 a 21 anys.

Tècnics especialitzats

Orientació, formació
i inserció

Programa de beques

Programes de formació

Col·laboració amb empresa

Suport i acompanyament tutorial a alumnes
i suport econòmic a través de beques o
subvencions per promoure la inclusió social
dels col·lectius amb situació desfavorable.

Mòduls formatius de competències transversals
i tècniques, pràctiques en empresa. Formacions
adaptades per millorar l’empleabilitat de les
persones usuàries oferint una capacitació
professional per augmentar el seu grau
d’inserció.

Es cerca la col·laboració amb empreses
interessades en la RSC a les que es dóna suport
en la selecció de perfils per a les ofertes de feina
i acompanyant les candidatures en l'adaptació
laboral.

Programes d’orientació i
inserció laboral
Programes d’assessorament i foment
de l’ocupació per a diferents col·lectius
de persones en situació de vulnerabilitat
i en risc d’exclusió social amb l’objectiu de
dotar-les dels recursos necessaris per a iniciar
itineraris d’integració sociolaboral que portin
a la incorporació al món laboral.
Mòduls de recerca de feina, activitats i
dinàmiques grupals que ofereixin una atenció
més propera, personalitzada i individualitzada
a les persones en procés de cerca de feina.

Programes d’intermediació
Serveis destinats a orientar, preparar
i acompanyar a les persones en risc d'exclusió
sociolaboral en l'assoliment de les competències
necessàries per a la recerca de feina en general i
en el procés d'incorporació al món laboral.

UEC

Unitat d'Escolarització Compartida
Model d’intervenció transversal
amb una metodologia que motiva
la participació activa dels i les alumnes
en el seu itinerari educatiu, amb una
combinació d’aprenentatges teòrics i pràctics,
a fi de retornar-los la confiança en les
possibilitatS d’èxit personal i educatiu.

CNO

Centre de Noves Oportunitats
Adreçat a persones joves d’entre 16 i 24 anys
inscrites a Garantia Juvenil i donades d’alta al
Servei d’Ocupació de Catalunya, que no han
finalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o
postobligatoris i que actualment
no tenen feina.

Amb un acompanyament personalitzat es presten
serveis d'orientació laboral, capacitació en
competències bàsiques, tècnic-professionals,
transversals, personals i formació
professionalitzadora a través de diferents
recursos especialitzats.
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Serveis

Serveis residencials

Persones usuàries

27

100%

Infància,
adolescència
i joventut

2 Centres i serveis
centre o servei

18 Número de places

PISOS ASSISTITS PER A JOVES MAJORS D'EDAT
PISOS ASSISTITS PER A JOVES DE 16 A 18 ANYS
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27 Persones usuàries

places usuaris/es col·lectiu
10
8

13
14

Infància, adolescència i joventut
Infància, adolescència i joventut

%ocupació
100%
99%

11

Serveis tècnics
especialitzats
Persones usuàries

7

100%
Infància,
adolescència
i joventut

01 Serveis
servei

PROGRAMA DE BEQUES

12

7 Persones usuàries
usuaris/es
7

col·lectiu

Infància, adolescència i joventut

sub-tipus

Suport acadèmic
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Serveis d’orientació,
formació i inserció
Persones usuàries

1.326

58,45%

40,12%

1,43%

Infància,
adolescència
i joventut
Diversos públics,
serveis d’Inserció laboral
i sensibilització
Persones
que compleixen
mesures judicials
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19 Serveis

1.326 Persones usuàries

servei

usuaris/es

ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ

923

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ

403

col·lectiu
Diversos públics, serveis d'inserció laboral i sensibilització
Infància, adolescència i joventut
Persones que compleixen mesures judicials
Diversos públics, serveis d'inserció laboral i sensibilització
Infància, adolescència i joventut
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Col·laboració

Recursos

Equip professional
Categoria professional
de la plantilla

Amb el suport i col·laboració

Distribució de la plantilla
per gènere

0%
4%

68%

7%
0%
7%
4%
11%

Serveis
Personal administratiu
Personal qualificat

HOMES

Personal diplomat
Personal llicenciat
Comandaments intermedis

DONES
TOTAL

Càrrecs directius
Alts càrrecs directius

6 (21%)

22 (79%)
28

Formem part de

Comptes
Pressupost anual: 2.329.555€
Tipologia dels ingressos
Procedència dels ingressos

85,49% Prestació de serveis
87,26% Finançament públic

13,39% Subvencions

1,12% Donacions privades

12,74% Finançament privat

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2020 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats del 2020, el juliol del 2021. I també, per donar compliment
a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca
el juliol del 2021, per tant els comptes són provisionals.
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Ja ens segueixes?

oscobe.com
Zona Sant Medir, s/n
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel. 97 222 16 57 · info@oscobe.com

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

