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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

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
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 2018-Desembre 2018
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:

SERVEI DE PISOS ASSISTITS PER JOVES EX- TUTELATS 18-21 ANYS
Informació rellevant de l’any 2018: Obtenció del Certificat UNE-EN-ISO 9001:2015
Gener 2018- Desembre 2018
La Fundació disposa de 3 pisos assistits per a joves ex-tutelats d’entre 18-21 anys, a la ciutat de Girona.
Objectiu del servei és 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: 15 (13 nois i 2 noies)
Joves inserits laboralment: 3
Joves derivats a una formació: 23
Joves que han finalitzat el seu itinerari: 5

Amb el suport de:

PIS ASSISTIT PER A JOVES TUTELATS MENORS DE 16-18 ANYS
Agost 2018- Desembre 2018
La Fundació disposa d’un pis assistit, per a joves tutelats d’entre 16-18 anys a Figueres. La finalitat d’aquest servei és
ajudar a aquests joves a assolir l’autonomia que els permeti arribar a la majoria d’edat amb uns d’hàbits socials i els
garanteixi un comportament normalitzat dins la societat.
Resultats aconseguits:





Joves atesos: 11
Joves inserits laboralment: Joves derivats a una formació: 11
Joves que han continuen el seu itinerari: 11

Amb el suport de:

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
FORMACIÓ PRELABORAL

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

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 2017/2018: 20
Alumnes que han finalitzat el seu itinerari formatiu: 12
Alumnes que continuen el seu itinerari formatiu: 12 (5 Centre de Noves Oportunitats i 7 a altres formacions).

UEC PNO




Alumnes atesos curs 2017/2018: 45
Alumnes que han finalitzat el seu itinerari formatiu: 32
Alumnes que continuen el seu itinerari formatiu: 26 (11 alumnes derivats al Centre de Noves Oportunitats i 15
alumnes derivats a altres formacions)

Projecte en curs:



Alumnes atesos UEC 19 curs 2018/2019 (en l’actualitat): 15
Alumnes atesos UEC PNO curs 2018/2019 (en l’actualitat): 35

Amb el suport de:

UEC MAÇANET (AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA- OSCOBE)
SETEMBRE 2017 – MARÇ 2018
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 que continuen el seu itinerari formatiu: 8 alumnes
Alumnes que continuen el seu itinerari en altres serveis: 1 (l’institut).

Amb el suport de:

SERVEI PREPARA’T
Gener 2018 - Desembre 2018

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: 31
Joves que continuen en el servei (a gener de 2019): 10
Joves que s’insereixen laboralment: 6
Joves que continuen el seu itinerari formatiu: 13
Joves que han finalitzat el seu itinerari formatiu: 21

Amb el suport de:

CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS (UTE INTERMEDIA - OSCOBE)
Maig 2018 – Desembre 2018
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: 284
Joves atesos: 284

Amb el suport de:

TÈCNIC PROFESSIONAL
PROGRAMA PFI: FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant
Desembre 2017 – Juliol 2018 (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: 17
Joves que finalitzen el seu itinerari formatiu: 13
Joves que s’insereixen laboralment: 5
Joves que continuen el seu itinerari formatiu: 6

PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant lligat al Programa de Noves Oportunitats
Setembre 2018 – Maig 2019 (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: 21
Joves que finalitzen el seu itinerari formatiu: pendent
Joves que s’insereixen laboralment: pendent
Joves que continuen el seu itinerari formatiu: pendent

Amb el suport de:

FOAP 2017 Formació tecnicoprofessional d’Activitats d’Auxiliar de viver, jardins i centre de jardineria
(Certificat de professionalitat de nivell 1)
Desembre 2017 – Abril 2018 (350H)
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: 18
Alumnes amb acreditació total del CP: 13
Alumnes amb acreditació parcial del CP: 2

Amb el suport de:

FOAP 2017 Formació tecnicoprofessional d’Agricultura ecològica
(Certificat de professionalitat de nivell2)
Febrer 2018 – Juny 2018 ( 530h)
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: 20
Alumnes amb acreditació total del CP: 8
Alumnes que acreditació parcial del CP: 11

Amb el suport de:

FOAP 2017 Formació Complementària: Foment i Promoció del Treball Autònom

Març 2018 – Abril 2018 (30h)
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), però paral·lelament es va tenir la oportunitat d’oferir una formació complementària als
alumnes que en aquell moment estaven realitzant un itinerari formatiu en algun dels CP’s.

Resultats aconseguits:


Alumnes participants: 15



Alumnes amb acreditació total del CP: 15

Amb el suport de:

ACORD MARC- CP2- SERVEIS DE RESTAURANT
Gener 2018 - Juny 2018 (590 hores)
Febrer 2018 - Juliol 2018 (590 hores)
* 2 cursos simultanis
Certificat de professionalitat 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: 43
Alumnes amb acreditació total del CP: 16
Alumnes que acreditació parcial del CP: 22

Amb el suport de:

ACORD MARC- CP1- HOTR0308 OPERACIONS BÀSIQUES DE SERVEI D’ÀPATS (CÀTERING)
Setembre 2018 – Novembre 2018
Certificat de Professionalitat 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 120 hores.
FCO- Formació Complementaria amb un total de 20 hores.
MP0061- Mòdul de pràctiques en empresa amb un total de 40 hores.

Resultats aconseguits:




Alumnes participants: 17
Alumnes amb acreditació total del CP: 14
Alumnes amb acreditació parcial del CP: 1

Amb el suport de:

INSERCIÓ LABORAL
INCORPORA
Gener 2018- Desembre- 2018
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: 188
Insercions totals: 122
Empreses visitades: 192
Empreses visitades (noves): 90




Empreses contractants : 91
Ofertes gestionades: 115

Amb el suport de:

PUNTS FORMATIUS INCORPORA
Gener 2018- Desembre- 2018
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: 62 (4 cursos)
Persones que han realitzat una formació: 62
Persones inserides laboralment: 26 persones
Nombre d’empreses col·laboradores: 50 empreses

Amb el suport de:

REINCORPORA
Gener 2018 – Desembre 2018
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: 28 persones
Persones que han finalitzat el seu itinerari: 14 persones
Persones que s’han inserit laboralment: 17 persones
Usuaris derivats a altres formacions: 6 persones

Amb el suport de:

PROGRAMA MESURES ACTIVES d’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA (LA SELVA)
Novembre 2017 – Desembre 2018
És un programa d’orientació i suport a la inserció adreçat a persones que perceben la Renda Garantia de ciutadania, 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: 52
Persones inserides laboralment: 13
Persones que finalitzen el seu itinerari: 24

Amb el suport de:

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ
Desembre 2017 – Octubre de 2018
És un programa d’orientació i de desenvolupament competencial que vol donar resposta a les persones en situació
d’atur puguin identificar aquells factors que els estan dificultant l’accés al mercat laboral i puguin desenvolupar les
competències per millorar-ne l’ocupabilitat.
L’itinerari complert consta de 4 blocs: competències clau, anàlisi de l’ocupabilitat, recerca de feina i desenvolupament
competencial.
El programa està ubicat al Consorci de Benestar Social del municipi de Santa Coloma de Farners, comarca de la Selva.

Resultats aconseguits:





Nombre de persones ateses: 83
Persones inserides laboralment: 47
Empreses prospectades: 273
Ofertes gestionades: 112

Amb el suport de:

PROGRAMA PONT LABORAL:
Gener 2018 – Setembre 2018
El programa té la finalitat de treballar amb aquelles persones que formen part de l’atur estructural de la borsa de
treball de la xarxa SIO, i amb un procés d’empoderament i de millora de l’ocupabilitat s’han de convertir en candidats
dels programes de polítiques actives que gestiona la comarca de la Selva, com a pas previ de la inserció laboral en el
mercat ordinari.
Resultats aconseguits:





Nombre de persones ateses: 99
Persones inserides laboralment: 56
Persones que finalitzen el seu itinerari: 58
Persones derivades a altres formacions: 14

Amb el suport de:

PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES
DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
Octubre 2017- Abril 2018
Octubre 2018- Abril 2019
Aquesta convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i
les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de
forma estable i duradora en el temps.

Resultats aconseguits 2017/2018

Joves contractats: 4
Resultats aconseguits 2018/2019

Joves contractats: 4

Amb el suport de:

E.I. BROT EMPRESA D’INSERCIÓ
Gener 2018- Desembre 2018
L’Empresa d’Inserció Brot, té com a objectiu integrar socialment i laboralment a persones que estan excloses dels
circuits tradicionals d’ocupació, proporcionant-los un treball remunerat i un acompanyament individualitzat per a
millorar les seves condicions d’ocupabilitat i facilitar l’accés d’aquestes persones en el mercat laboral ordinari.

Resultats aconseguits:




Persones atesos : 32
Persones que han finalitzat el seu itinerari formatiu/laboral: 9 persones
Persones que s’han inserit a l’empresa ordinària: 7 persones

Amb el suport de:

PROGRAMES FORMATIUS COMPLEMENTARIS
DISPOSITIU D’INSERCIÓ I SUPORT SOCIOLABORAL PER A JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Gener 2018 – Desembre 2018
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: 38
Joves que continuen en el servei actualment: 10
Joves que s’han inserit laboralment: 8
Joves que s’han derivat a una formació: 13

Amb el suport de:

PROGRAMA BEQUES ESCOLARS
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'oportunitats.

Resultats aconseguits:


Joves participants: 7 alumnes

Amb el suport de:

PROJECTE ÀMBAR
Setembre 2017- Gener 2018
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.

Amb el suport de::

PROJECTE PUNT DE TROBADA
Gener 2018- Juny 2018
El projecte té la finalitat d’afavorir el desenvolupament de la dinamització socioeducativa a partir de tallers, dinàmiques
i estratègies participatives en el Punt de Trobada Jove a l’Esquerra del Ter, en el marc de les actuacions del Programa de
Joves- Taialà liderat pel Serveis Socials d’Atenció Primària, el Centre Cívic Ter i les entitats del sector que treballa en tres
línies d’intervencions:
- Laboral i Formatiu
- Relacional i Educació no formal
- Suport i Foment a l’associacionisme.

Amb el suport de:

MESURES PENALS ALTERNATIVES
Gener 2018 - Desembre 2018
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: 8 persones

Amb el suport de:

NECESSITATS BÀSIQUES
PLA D’AJUDA ALIMENTÀRIA
Gener 2018- Desembre 2018
Aquest programa contribueix a oferir un pla d’ajuda alimentària per a persones necessitades. Com a entitat social, es
col·labora en aquest programa a través d’un servei de menjador social que atén a 20 joves, que presenten dificultats
sòcio-econòmiques i que necessiten aquest suport, mentre participen en un itinerari formatiu. Els joves poden gaudir
d’un àpat al dia complert, gràcies a l’ajuda i aportació de productes alimentaris que dóna la Creu Roja.

Resultats aconseguits:


Joves atesos en el menjador social: 20 joves

Principals agents implicats:

LLÈ

