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Presentació:

La Fundació Oscobe inicia el 2021 convivint amb les diferents onades de la pandèmia, tot i això,
ha demostrat la seva capacitat de resiliència, adaptant-se amb agilitat als canvis, identificant
necessitats emergents, trobant noves solucions per atendre-les i fent prevaler els valors com
la sostenibilitat, la solidaritat, la corresponsabilitat, la cohesió social i la igualtat de drets, deures i oportunitats de les persones.
Continuem avançant cap a la digitalització de l'entitat amb noves eines de gestió per oferir
nous models d'atenció i promovent la inclusió digital de les persones ateses (oferint accés a
formació en competències digitals bàsiques i posant a la seva disposició recursos digitals).
Prioritzant un model híbrid d'atenció. Entenent que la tecnologia pot simplificar processos en
l'atenció a les persones i ampliar prestacions des d'una perspectiva d'optimització de temps i
recursos.
Fent un recull de les nostres intervencions més destacades del 2021 tenim:
Arranquem l'any amb dos espais de formació i ocupació, a dos punts de Girona: el primer, un
edifici situat al carrer de Barcelona i el segon, situat a la Zona Sant Medir. Ambdues infraestructures han estat dissenyades i construïdes per l’empesa d’Inserció Art Integrat, amb materials
naturals, de bioconstrucció, per apropar l'entorn natural a un emplaçament industrialitzat, a fi
d'afavorir l'activitat de formació i ocupació creant un entorn sostenible i acollidor.
També ampliem l’oferta formativa amb el Programa de Formació Professional per a l’Ocupació Dual (SOC-FPODUAL). Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
Hem seguit amb la 2ª edició del programa “Joves en Acció” que s’emmarca dins el Programa
Girona Actua, amb itineraris d’acompanyament integral a joves d’entre 16 i 21 anys perquè puguin accedir de nou al sistema educatiu reglat.

La Fundació OSCOBE
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.

FORMACIÓ

Formació i educació com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.
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Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social:

2017
Col·lectius
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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

Serveis tècnics especialitzats
d'orientació laboral i per la plena
inclusió social.

Persones en millora i/o
cerca activa de feina
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.

Dades
1.447 +6,39%*

Persones ateses

Projectes gestionats

25

Persones vinculades
a processos d’inserció laboral

1.420 +7,08%*

*Respecte a l’any anterior.
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Tipologia
2
23
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Serveis residencials
Total: 19

places

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

Serveis

Serveis residencials

Persones usuàries

27

77,78%
M

Infància,
adolescència
i joventut

22,22%
F
No binari 0%

2 Centres i serveis
centre o servei

19 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
11
8

16
11

Infància, adolescència i joventut
Infància, adolescència i joventut

%ocupació
98,80%
97,90%
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Serveis d’orientació,
formació i inserció
Persones usuàries

1.420

63,38%

33,59%

3,03%

Infància,
adolescència
i joventut
Persones en millora i/o
cerca activa de feina
i sensibilització

65,36%
M
34,41%
F

Persones
que compleixen
mesures judicials

No binari 0,22%

23 Serveis
servei
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1.420 Persones usuàries
usuaris/es

ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ

943

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ

477

d

h

nb

35,10% 64,68% 0,22%

35%

65%

-

col·lectiu
Persones en millora i/o cerca activa de feina i sensibilització
Infància, adolescència i joventut
Persones que compleixen mesures judicials
Persones en millora i/o cerca activa de feina i sensibilització
Infància, adolescència i joventut

Itineraris
Orientació

Formació

Tutorització

Finalització

Retorn al sistema
educatiu reglat

Inici al mercat
laboral

Aprenent amb l'experiència
A la Fundació realitzem Acompanyament, orientació i suport a joves de 16-24 anys, en la
seva transició cap a la vida adulta.
Facilitant-los, a través de formació, el seu retorn al sistema educatiu reglat, en el cas d’haver abandonat prematurament els estudis obligatoris, capacitant-los per a poder accedir
al mercat laboral.
Els cursos de formació es realitzen a dos punts:
1. Carrer de Barcelona, 409 - 17003 (Girona)
2. Zona Sant Medir, s/n 17150 - Sant Gregori (Girona)
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Recursos

Equip professional
Categoria professional
de la plantilla
2,38%
4,76%
4,76%
9,53%

2,38%

Distribució de la plantilla
per gènere

14,29%

2,38%
61,90%

Serveis
Personal administratiu
Personal qualificat

HOMES

Personal diplomat
Personal llicenciat
Comandaments intermedis
Càrrecs directius

DONES 28 (67%)

NO BINARI

Alts càrrecs directius

Comptes

14 (33%)
0

TOTAL 42

Pressupost anual: 1.293.026€
Tipologia dels ingressos

77,98% Prestació de serveis

Procedència dels ingressos

95,17% Finançament públic

20,96% Subvencions
4,83%

1,06%

Subvencions
privades

Finançament
privat

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2021 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats del 2021, el juliol del 2022. 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 2022, per tant els comptes són provisionals.
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Col·laboració
Amb el suport de:

Formem part de:
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Ja ens segueixes?

oscobe.com
Zona Sant Medir, s/n - 17150 Sant Gregori (Girona)
C/ Barcelona 409 - 17003 (Girona)

Tel. 97 222 16 57 · info@oscobe.com

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

