MEMÒRIA 2017

FITXA TÈCNICA
Nom: Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge (OSCOBE)

Direcció: Zona Sant Medir, s. núm- 17150 Sant Gregori

Telèfon: 972.22.16.57

Fax: 972.21.13.99

E.mail: info@oscobe.com

Pàgina Web: www.oscobe.com

NIF: G-17143108

Personalitat jurídica: Fundació privada

Data i any de constitució: 19 d’octubre de 1987

Nº de Registre de Fundacions: 332

Xarxa a les que pertany l’entitat: Entitats Catalanes d’Acció Social
Federació d’Entitats de Pisos d’Autonomia
Acacer- Associació Catalana d’Agències de Col·locació.
Xarxa Incorpora d’Obra Social “la Caixa”
Xarxa Estatal de Jesuïtes Menors en risc
Taula laboral de Salt
Inserèxit
Consell de Cohesió Social Ajuntament de Girona

ACOLLIMENT RESIDENCIAL
CRAE “CAN TAI”
Gener 2017-Desembre 2017
Objectiu del servei: assolir per part dels menors acollits l’autonomia que els permeti arribar a la majoria d’edat amb uns
mínims hàbits socials que els garanteixi un funcionament normalitzat dins la societat. Aquesta autonomia sempre
entesa com a interdependència entre el jove i allò social i l’assoliment d’un grau de responsabilitat adequat.
Actualment gestionat per Suara Cooperativa.

Amb el suport de:

PISOS ASSISTITS I SEGUIMENTS SOCIOEDUCATIUS
Gener 2017- Desembre 2017
Objectiu del servei: Garantir que tots els joves que inicien el procés d’autonomia puguin disposar de recursos de
recolzament per la seva finalització afavorint la seva emancipació i posterior independència.
Resultats aconseguits:





Joves atesos: 11 joves
Joves inserits laboralment: 5
Joves derivats a una formació: 17 (Cicles de grau mig, FPI, altres formacions...)
Entitats derivants: Departament de Treball, afers socials i famílies (DGAIA), Departament de Treball,
afers socials i famílies (DGI) i Agència Catalana de l'habitatge

Informació rellevant de l’any 2017: Obtenció del Certificat UNE-EN-ISO 9001:2015

Principals agents col·laboradors:

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
FORMACIÓ PRELABORAL
NOM DEL PROJECTE: SERVEI PREPARA’T
Gener 2017 - Desembre 2017
Servei social especialitzat d’atenció diürna adreçat a adolescents en situació o risc de desemparament o risc de patir-ne,
que ofereix activitats dirigides d’habilitats socials i de caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu que assoleixin una
millor preparació per a la vida adulta.
Resultats aconseguits:





Joves atesos: 33
Joves que continuen en el servei actualment: 12
Joves que s’han inserit laboralment: 12
Joves que s’han derivat a una formació: 7 (Cicles de Grau Mig, PFI i altres...)

Altres informacions rellevants de l’any 2017:
Els participants del programa han col·laborat en una entitat del tercer sector, el Banc dels Aliments, fet que els hi ha
permès conscienciar-se de les necessitats que pateixen moltes persones, han millorat la seva percepció de l’altruisme i
alhora han pogut incrementar el seu capital competencial a l’àrea de les transversals. D’altra banda, amb els diversos
tallers prelaborals s’ha pogut treballar molt amb els joves per a potenciar l’adquisició de les competències transversals
des de diferents vessants així com també aquests tallers han permès realitzar una derivació més d’acord amb les
inquietuds dels participants.
Principals agents col·laboradors:

PROJECTE UEC (OSCOBE - ESCOLA NOVES TENDÈNCIES - UEC GIRONA)
UEC 19 I UEC PNO (Programa de Noves Oportunitats)
SETEMBRE 2017 – JULIOL 2018
Projecte en curs

El Projecte Educatiu UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), té l’objectiu de garantir l’acompanyament integral dels
alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del GESO
així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un
currículum, una organització de les seves activitats i del temps educatiu adaptat a les seves necessitats.

Aquest projecte s’ha creat a partir d’una UTE (unió de dues entitats) en aquest cas de la Fundació OSCOBE i l’Escola
Noves Tendències de Girona.
Resultats aconseguits:
UEC 19




Alumnes atesos curs 2016/2017: 20 alumnes
Alumnes que han finalitzat el seu període educatiu: 15
Alumnes derivats: 1 curs perruqueria, 1 FPI

UEC PNO

Alumnes atesos curs 2016/2017: 85 alumnes

Alumnes que han finalitzat el seu període educatiu: 42

Alumnes derivats curs 2016/2017: PFI: 3, CFGM: 5, CP1: 1, Món laboral: 2, Projecte singular 2, Retorn a l’institut: 14, Clúster tastet
jardiner (SOC): 1, Curs mosso de magatzem: 2, Escola d’adults: 1, Centre terapèutic: 1, CREI: 1.

Projecte en curs:



Alumnes atesos UEC 19 curs 2017/2018 (en l’actualitat): 15 alumnes
Alumnes atesos UEC PNO curs 2017/2018 (en l’actualitat): 40 alumnes
- 20 hores: 14 alumnes
- 30 hores: 24 alumnes

Principals agents col·laboradors:

PROJECTE UEC MAÇANET (AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA- OSCOBE)
SETEMBRE 2017 - FEBRER 2018 (Prorrogable)
Projecte en curs
El Projecte Educatiu UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), té l’objectiu de garantir l’acompanyament integral dels
alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del GESO
així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un
currículum, una organització de les seves activitats i del temps educatiu adaptat a les seves necessitats.
Resultats aconseguits:




Alumnes atesos curs 2017/2018: 9 alumnes
Alumnes derivats a altres serveis: 1 ( l’institut).
Agents implicats: Eap’s, Institut de Maçanet, Ajuntament de Maçanet, EAIA, CSMIJ.

Principals agents col·laboradors:

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL- CNO: CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS
Gener 2016- Novembre 2017
El Projecte CNO, és un centre de noves oportunitats que té com a objectiu formar i inserir a joves d’ entre 16 -25 anys
que no estan realitzant cap formació i estan dins del programa de garantia juvenil.
La finalitat d’aquest projecte és incorporar a aquests joves en altres projectes formatius ( professionalitzador) millorant
així, la seves competències transversals, les habilitats socials i personals, competències tècniques... per augmentar el
seu grau d’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral en el mercat de treball.

Resultats aconseguits:



Joves entrevistats: 600
Joves atesos: 428 joves- alumnes

Principals agents col·laboradors:

TÈCNIC PROFESSIONAL
PROGRAMA PFI: FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
Nom del projecte: PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant
Novembre 2016 – Juny 2017 (1000h)
El PPI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 25 anys que no han obtingut el graduat escolar en educació
secundària obligatòria, la formació bàsica i professional que el permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva
continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. El perfil professional que s’està desenvolupant
és d’ Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració amb un total de 1.000h.
Resultats aconseguits:




Joves atesos: 18
Joves que s’han inserit laboralment: 9 joves
Joves que s’han derivat a una formació: 8 (Cicles de Grau Mig, escola d’adults per treure’s la ESO )

Informació rellevant del 2017:

S’ha participat en diferents actes d’altres entitats, com el de Cooffe Break per una celebració del CEIP Annexa de Girona
i un altre a la UdG, col·laboració amb el servei d’acollida La Sopa de Girona i també amb el Banc d’Aliments.

Principals agents col·laboradors:

FOAP 2017 Formació tecnicoprofessional d’Activitats d’Auxiliar de viver, jardins i centre de jardineria
(Certificat de professionalitat de nivell 1)
Desembre 2016 – Abril 2017 (350H)
El programa FOAP és un itinerari formatiu conduent a l’obtenció de Certificat de professionalitat de nivell 1, composat
per 3 blocs: mòdul formatiu de l’especialitat (CEN), mòdul de formació complementària (FCO) i mòdul de pràctiques
professional no laborals (MP).
Resultats aconseguits:






Alumnes participants: 23
Alumnes amb CP complet: 9
Alumnes que els falta algun MF per completar CP: 6
Alumnes que completen el mòdul CEN però no continuen: 8
Alumnes de baixa sense finalitzar cap UF: 8

Principals agents col·laboradors:

ACORD MARC- CP2- SERVEIS DE RESTAURANT
Desembre 2016 – Juny 2017 (590 hores)
Gener 2017 - Juny 2017 (590 hores)
* 2 cursos simultanis
El programa Acord Marc, és una formació en l’especialitat de Serveis de Restaurant, adreçat prioritàriament a
treballadors/es desocupats/es amb nivell mínim d’estudis de Graduat en ESO o equivalent que té com a objectiu
millorar la formació i especialització en aquest sector professional, amb la finalitat d’aconseguir un millor èxit per a la
inserció laboral.
La formació consta de:
CEN- Serveis de Restaurant amb un total de 500 hores.
FCO- Formació Complementaria amb un total de 10 hores.
MP0061- Mòdul de pràctiques en empresa amb un total de 80 hores.
Resultats aconseguits:






Alumnes participants: 41
Alumnes que finalitzen la formació: 30
Alumnes amb CP complet: 17
Alumnes que els falta algun MF per completar CP: 18
Alumnes de baixa sense finalitzar cap UF: 11

Principals agents col·laboradors:

ACORD MARC- CP1- AUXILIAR DE SERVEIS D’ÀPATS (CÀTERING)
Setembre 2017 – Novembre 2017
El programa Acord Marc, és una formació en l’especialitat de Serveis de Restaurant, adreçat prioritàriament a
treballadors/es desocupats/es amb nivell mínim d’estudis de Graduat en ESO o equivalent que té com a objectiu
millorar la formació i especialització en aquest sector professional, amb la finalitat d’aconseguir un millor èxit per a la
inserció laboral.
La formació consta de:
CEN- Serveis de Restaurant amb un total de 500 hores.
FCO- Formació Complementaria amb un total de 10 hores.
MP0061- Mòdul de pràctiques en empresa amb un total de 80 hores.

Resultats aconseguits:






Alumnes participants: 18
Alumnes amb CP complet: 13
Alumnes que els falta algun MF per completar CP: 3
Alumnes que completen el mòdul CEN però no continuen: 1
Alumnes de baixa sense finalitzar cap UF: 2

Principals agents col·laboradors:

PROGRAMA INTEGRALS: INNJOVE!!
Abril 2017 – Desembre 2017
El programa Integrals té la finalitat d’oferir orientació i acompanyament per a incrementar les competències
professionals i assolir una inserció laboral en l’àmbit de l’interès dels joves.
Aquest programa s’ha portat a terme simultàniament en dos punts d’actuació: en aquest cas a les comarques del
Gironès i a la Selva.

Resultats aconseguits:
Comarques Gironines:

Nombre de persones ateses: 28

Nombre de persones inserides laboralment: 19

Nombre empreses prospectades: 50
Comarca de la Selva:

Nombre de persones ateses: 29

Nombre de persones inserides laboralment: 16

Nombre empreses prospectades: 71



Derivacions que s’han fet: Gironès: altres cursos de formació tecnicoprofessional de la Fundació Oscobe ( 3) ,
Escola d’Adults de Salt (2) , Escola d’Adults de Girona ( 3), Projecte Àmbar (1)Selva: Escola d’adults Santa
Coloma (2), IES Narcís Xifra GFGS sanitari (1), Escola d’adults Girona (1).

Informacions rellevants d’aquest 2017:
-

Projecte portat a terme per Fundació Universitària Martí Humà i Fundació Emi ( Manresa)
S’han realitzat accions per incentivar el voluntariat amb el joves: visita a la Sopa, Banc de Sang de Girona.
S’han realitzat sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu: visita a l’empresa Tradeinn, visita a
Comissions Obreres....
S’han realitzat dues formacions a mida;
o La Selva: Atenció al client
o Gironès: Serveis en esdeveniments en restauració

Principals agents col·laboradors:

INSERCIÓ LABORAL
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ Nº 0900000066
Realitzar accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades.

Resultats aconseguits l’any 2017:




Persones perceptores: 224
Persones amb dificultat d’inserció: 224
Contractes laborals: 84

INCORPORA
Gener 2017- Desembre- 2017
És un programa d’intermediació laboral, basat en les necessitats del teixit social i empresarial i que garanteix una bona
integració de la persona a l’empresa. En aquest programa treballen en xarxa les següents entitats de les comarques de
Girona: Fundació Altem, Càrites Diocesana de Girona, Suara Cooperativa, Grup Mifas, Fundació Astres, Creu Roja
Girona, La Fageda, Astrid 21, Fundació Drissa, Fundació MAP, Fundació Plataforma Educativa i Fundació OSCOBE.
Resultats aconseguits:









Persones ateses: 224
Persones ateses (noves): 102
Insercions totals: 108
Empreses visitades: 175
Empreses visitades (noves): 91
Empreses contractants : 84
Empreses contractants (noves): 58
Ofertes gestionades: 112

Principals agents col·laboradors:

PUNTS FORMATIUS INCORPORA
Gener 2017- Desembre- 2017
Els punts formatius Incorpora tenen com a objectiu millorar l’empleabilitat dels usuaris Incorpora oferint- los una
capacitació professional per augmentar el seu grau d’inserció i millorar la qualitat de les insercions assolies.
Aquesta capacitació inclou sessions de coaching individual on es treballa l’apoderament de les competències
transversals, capacitació tècnica (formació com ajudant de cuina, ajudant de cambrer de bar i restaurant, auxiliar de
manteniment nàutic, auxiliar de cambrer) i pràctiques no laborals en empreses.

Resultats aconseguits:



Persones participants: 63 (4 cursos)
Persones que han realitzat una formació: 63





Especialitats de la formació: 20 persones d’ajudant de cuina, 10 d’ajudant de cambrer de bar i restaurant,
11 persones d’auxiliar de manteniment nàutic i 22 persones d’ajudant de cambrer.
Persones inserides laboralment: 27 persones
Nombre d’empreses prospectades: 50 empreses

Principals agents col·laboradors:

REINCORPORA
Gener 2017 – Desembre 2017
L’objectiu del projecte ha estat la realització d’itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral a persones d’àmbit
penitenciari, que han contribuït a la millora de les competències professionals d’ajudants de cuina, i ha facilitat el
desenvolupament de valors i integració laboral en l’empresa.
S’ha col·laborat en el servei de menjador social adreçat a persones “sense sostre” mancades d’habitatge o en situació de
pobresa severa i exclusió social del centre “La Sopa” de Girona. Aquesta col·laboració ha consistit en l‘elaboració d’un
plat del menú diari del menjador social, posant en pràctica les competències tècniques adquirides en el curs formatiu.

Resultats aconseguits:





Nombre de persones ateses: 22 (15 persones són usuaris nous)
Persones que han finalitzat el projecte: 8
Persones que s’han inserit laboralment: 13 persones
Usuaris derivats a altres formacions: 6 persones (4 a PFI i 2 altres cursos.

Principals agents col·laboradors:

PROJECTE PORTA ACCÉS- FLC
Nom del projecte: Auxiliar de cuina i serveis de restaurant (100h)
Abril 2016 – Novembre 2017
El projecte Porta d’accés és un projecte de suport al retorn als itineraris pre-laborals, formatius reglats i no reglats
adreçats als joves de Salt en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social. L’objectiu general del projecte és el de
prevenir l’abandonament prematur dels itineraris formatius post-obligatoris, i capacitar els joves per a poder accedir a
una formació especialitzada que permeti millorar el seu nivell d’estudis i, en conseqüència, la seva ocupabilitat a migllarg termini.
Les accions desenvolupades són:
- Elaboració del pla de treball i organitzar els recursos Humans per tal de dur les actuacions previstes.
- Control d’execució tècnica de les accions.
- Aportar la informació necessària per tal de poder avaluar anualment la marxa del projecte.
- Implementar processos innovadors.
- Identificar es agents socials i interlocutors institucionals implicats a nivell local amb qui estableixen acords estratègics i
participar en reunions amb tots els agents implicats.
- Participar en les diverses dinàmiques del projecte que tinguin per objectiu l’intercanvi d’experiències i de bones
pràctiques.
- Avaluar la implementació i l’impacte de les accions.

Resultats aconseguits:



Nombre de joves atesos: 8
Joves que han finalitzat el projecte: 8

Principals agents col·laboradors:

PROGRAMA MARMI: MESURES ACTIVES d’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA (LA SELVA)
Desembre 2017 - Juny 2018
Projecte en curs
El programa RMI, és un programa d’orientació i suport a la inserció adreçat a persones que perceben la renda mínima
d’inserció, el qual compta també amb el propòsit de resoldre els problemes personals que motiven algunes de les
situacions de dificultat.
Resultats aconseguits:



Nombre de persones ateses: 18 (fins a desembre de 2017)
Persones inserides laboralment: 1 (alta 28/12/201)

Entitats col·laboradores i principals agents implicats: Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa -Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies, i Fons Social Europeu.

Principals agents col·laboradors:

PROGRAMA POAI: PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ
Gener 2016 – Octubre de 2017
El programa RMI, és un programa d’orientació i suport a la inserció adreçat a persones que perceben la renda mínima
d’inserció, el qual compta també amb el propòsit de resoldre els problemes personals que motiven algunes de les
situacions de dificultat.
Resultats aconseguits:






Nombre de persones ateses: 123
Persones inserides laboralment: 43
Nombre empreses prospectades: 70
Derivacions a altres projectes o programes: 10 persones derivades a altres formacions (5 FO i 5 persones a
classes de Català).
Principals agents o col·laboradors/es d'aquest projecte (SOC, La Caixa, DGAIA, Ajuntament, Consell
Comarcal o Eap's, Instituts...) SOC

PROGRAMA POAI: PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ
Novembre 2017 - Octubre 2018
Projecte en curs





Nombre de persones ateses: 10 persones (novembre i desembre de 2017)
Persones inserides laboralment: Nombre empreses prospectades: 76
Derivacions a altres projectes o programes: 1 persona a un CP d’agricultura ecològica.

Principals agents col·laboradors:

PROGRAMES FORMATIUS COMPLEMENTARIS
DISPOSITIU D’INSERCIÓ I SUPORT SOCIOLABORAL PER A JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Gener 2017 – Desembre 2017
Projecte dirigit a joves en risc d’exclusió social de 16 a 29 anys que ofereix itineraris integrals d’inserció laboral i suport
socioeducatiu, integrant continguts formatius d’àmbit socioeducatiu i laboral. Ha facilitat una formació adaptada al
diagnòstic d’ocupabilitat de cada jove i ha ofert una formació integral i personalitzada buscant processos de socialització
òptims.
Programa que complementa els itineraris dels següents projectes: Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries i Prepara’t
Resultats:





Joves participants: 48
Joves que continuen en el servei actualment: 12
Joves que s’han inserit laboralment: 20
Joves que s’han derivat a una formació: 7 (Cicles de Grau Mig, PFI i altres...)

Principal agent implicat:

PROGRAMA BEQUES ESCOLARS (Fundació La Pedrera)
Desembre de 2017 - Juny 2018
El programa de beques escolars, iniciat l’any 2002, té com a objectiu oferir beques a estudiants en risc o situació
d’exclusió social a través d’entitats socials de referència. Es tracta d’ajudes perquè els alumnes entre 16 i 19 anys de
l'entitat amb un baix nivell econòmic puguin seguir formant-se fomentant la igualtat d'oportunitat

Resultats aconseguits:





Joves participants: 8 alumnes
Joves que continuen becats l’any 2016/2017: 0
Gènere: 1 noia i 7 nois
La beca destinada a classes de reforç escolar, el transport d’origen fins al lloc de la formació, i tutories
individuals i seguiment educatiu i altres...

Principal agent implicat:

PROJECTE VOLUNTER
Gener 2017- Setembre 2017
Projecte de voluntariat i d’intercanvi de coneixements dels barris de l’Esquerra del Ter, amb la finalitat de donar
resposta a les necessitats sorgides per la gent del barri, veïns i associacions. Es tracta de millorar el teixit associatiu del
barri, oferir un espai de cooperació, de donar i rebre suport mutu, però sobretot potenciar el voluntariat i la solidaritat.
Principal agent implicat:

PROJECTE ÀMBAR
Gener 2017 – Desembre 2017
Àmbar és un projecte proposat i dissenyat pel Grup 3 de treball del Consell de Cohesió i Serveis Socials de la ciutat de
Girona.
L'objectiu principal rau en identificar i conèixer la manera com afecta la problemàtica tractada per cada grup,
compartint i posant a l'abast tot el coneixement i l'experiència de les entitats participants per mirar de proposar
mesures i/o coordinar recursos que, des de les possibilitats de l'acció local, puguin aportar solucions a algunes
d'aquestes problemàtiques. Les accions es duen a terme al Centre Cívic del barri vell de Girona.

Principals agents implicats:

PROJECTE DINAMITZACIÓ DE BARRIS ( SMO- AJUNTAMENT DE GIRONA / OSCOBE)
Febrer 2017 – Juny 2017
Impartició de la Formació Transversal (formació en competències transversals) dins dels diferents itineraris formatius.

Resultats aconseguits:




Formació realitzada: Formació Transversal
Nombre de participants: 58
Nombre de formacions realitzades: 5
-

Formació transversal del programa Treball i formació: 15 alumnes
Formació transversal del programa Treball i formació : 18 alumnes
Formació transversal del curs Patronatge i confecció: 10 alumnes
Formació transversal del curs de Restauració i manteniment de zones : 10 alumnes
Formació transversal del curs Dinamització comunitària : 10 alumnes

Principals agents implicats:

MESURES PENALS ALTERNATIVES
Gener 2017 - Desembre 2017
Les mesures penals alternatives permeten als òrgans judicials (jutges i tribunals) donar una resposta menys aflictiva que
les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte lleu o menys greu, al temps que se
salvaguarden els drets de les víctimes. Les mesures penals alternatives combinen:
- L’element retributiu de la pena. L’internament en un centre és substituït per una mesura que, en la majoria dels casos,
consisteix a fer una activitat que comporta un benefici per a la comunitat.
- Els aspectes relacionats amb la prevenció general i especial de la pena pel fet que s’aborden les causes que motiven el
delicte i, per tant, s’orienten a reduir el risc de reincidència.
- La finalitat educativa i integradora de la pena. La persona infractora pot conciliar el règim penal amb la seva vida
familiar i laboral.

Resultats aconseguits:




Persones participants: 16 persones
Persones que finalitzen el treball en benefici a la comunitat: 14 persones
Persones que no han finalitzat el seu procés formatiu: 2

Principal agent implicat:

PROJECTE GURIT
Nom del projecte: Una segona oportunitat per als joves més vulnerables
Novembre 2017

La Fundació està ubicada en un paratge natural, envoltada de natura, però al estar a 3 km de la ciutat sovint es
converteix en una dificultat afegida. I a aquest fet se li suma que la Fundació tampoc està a prop de cap transport públic.
I aquest fet sovint dificulta el desplaçament dels alumnes alhora de pujar i baixar des de la Ciutat a venir a fer la
formació.
La Fundació però disposa de 2 furgonetes per a fer tots els desplaçaments, i oferir aquest servei diari de transport, però
el centre ha anat creixent molt i cada dia es fa més complicat donar un bon servei d’horaris als alumnes, ja que cada
vegada hi ha més usuaris, per aquest fet, s’ha fet la demanda de poder tenir una altra furgoneta i millorar així aquesta
problemàtica.

Resultats aconseguits:


1 Furgoneta pels desplaçaments dels alumnes i/o usuaris del Centre Laboral.

Principal agent implicat:

NECESSITATS BÀSIQUES
PLA D’AJUDA ALIMENTÀRIA PER A BENEFICIARIS
Gener 2017- Desembre 2017
Es participa amb la Creu Roja i la Fundació Banc d’aliments en el pla d’ajuda alimentària per a persones necessitades.
Com a entitat social, col·laborem per tal que les diferents famílies de les persones que atenem, especialment joves,
sovint amb problemes sòcio-econòmics, puguin rebre de manera gratuïta diferents aliments bàsics. La manera que es
arriben aquests aliments als joves, és a partir d’un menjador social, on els alumnes del cursos que estan realitzant una
formació en el centre Laboral de la Fundació, poden gaudir d’un àpat al dia complert, gràcies a l’ajuda i aportació de
productes alimentaris que ens dóna la Creu Roja de Girona i el Banc dels aliments.

Resultats aconseguits:


Joves atesos en el menjador social: 60 joves

Principals agents implicats:

LLÈMENA”

