SESSIÓ PLENÀRIA

DIMECRES 22 D’ABRIL DE 2015
SALA D’ACTES CENTRE CÍVIC DEL PONT MAJOR

OBJECTIUS de Pla de Treball 2013-15
OBJECTIUS GENERALS CCSS 20132013-2015

1. Cercar propostes i solucions
a les situacions de pobresa i
exclusió social que afecten als
ciutadans de Girona com a
conseqüència dels efectes de la
crisi econòmica

2. Fomentar la participació activa
de les entitats socials del consell
i l’ajuntament des de la
perspectiva del parteneriat i el TC

Objectius específics prioritaris
1.1 Promoure l’ocupació de
col·lectius socials vulnerables
en situació d’atur
1.2 Lluitar contra els efectes de la
pobresa econòmica i els seus
efectes sobre els infants
1.3 Promoure accions per
afavorir la salut emocional de
persones afectades pels
processos vinculats a la crisi

2.1 Fomentar el treball en xarxa i la
col·laboració entre l’Ajuntament i les
entitats socials del tercer sector, per
aprendre a treballar conjuntament
en la cerca de solucions

2.2 Avaluar la metodologia seguida
per tal de consolidar un sistema
de treball i de presa de decisions
que asseguri processos
participatius i cooperatius eficaços

GIRONA ACTUA
Derivació i selecció de candidatures
Procés selecció 2014
No participen en el procés de selecció
Participen en el procés de selecció
Persones seleccionades
Persones derivades

N
796
758
548
1.554

%
51,22%
48,78%
35,26%
100,00%

Procés selecció 2015
No participen en el procés de selecció
Participen en el procés de selecció
Persones seleccionades
Persones derivades

N
161
110
87
271

%
59,41%
40,59%
32,10%
100,00%

GIRONA ACTUA
detall de les persones usuàries
USUARIS 2014 SEGONS SEXE

%

Homes

301

54,93%

Dones
Total

247
548

45,07%
100,00%

USUARIS 2014 SEGONS EDAT

%

16-29

158

28,83%

30-39

129

23,54%

40-49

153

27,92%

>50
Total

108
548

19,71%
100,00%

USUARIS 2014 SEGONS TEMPS A L'ATUR

%

< 6 mesos

88

16,06%

6 - 12 mesos

89

16,24%

1 any - 2 anys

124

22,63%

> 2 anys
Total

247
548

45,07%
100,00%

GIRONA ACTUA
detall de les persones inserides
INSERCIONS 2014 SEGONS SEXE

%

Homes

109

51,90%

Dones
Total

101
210

48,10%
100,00%

INSERCIONS 2014 SEGONS EDAT

%

16-29

40

19,05%

30-39

62

29,52%

40-49

65

30,95%

>50
Total

43
210

20,48%
100,00%

INSERCIONS 2014 SEGONS TEMPS A L'ATUR

%

< 6 mesos

36

17,14%

6 - 12 mesos

43

20,48%

1 any - 2 anys

54

25,71%

> 2 anys
Total

77
210

36,67%
100,00%

Grup 1 - SUPORT A PERSONES A L’ATUR

INFORME PROPOSTES
1. Línies generals del diagnòstic previ
Canvis o tendències generals a nivell del sistema político-econòmic (algunes causes )

- A nivell del mercat econòmic i de treball

Efectes i canvis destacats en general

- En el marc jurídic, institucional i polític

Efectes sobre determinats perfils de població

-Perfils de baixa ocupabilitat
-Persones amb càrregues afegides
-Persones excloses o en risc
-Persones amb feina precària
-Persones del sector construcció

Efectes i/o problemes en relació als recursos
o dispositius d’inserció sociolaboral existents
a Girona

- Dificultats afegides perfils de baixa ocupabilitat
- Capacitat limitada de resposta dels recursos
- Augment de la frustració i la desmotivació

2. Algunes propostes per la millora (Girona ciutat)

Potenciar coordinació i treball en xarxa de ciutat

Implicant i coordinant xarxa de
recursos ciutat per ser més
eficaços

Programes específics col·lectius menys ocupables

- Persones majors 45 anys
- Als barris amb més atur
- Dones amb fills
- Joves amb dèficits formatius

Programes preventius menors edat escolar

-Alumnes 4t d’ESO
-Recursos 2na oportunitat

Clàusules socials contractació pública

Ampliar l’aplicació efectiva
del protocol

Reforçar implicació sector empresarial en les
polítiques actives d'ocupació

Més intermediació amb les
empreses, en la prospecció, i
en estimular la ocupació

Recursos d’ocupació més innovadors

- Per col·lectius + vulnerables
- Perspectiva sistèmica
- Habilitats emocionals i
desenvolupament personal

Grup 2 - Pobresa i exclusió social

INFORME PROPOSTES
•

Alimentació
– Continuïtat de CDA i beques menjador
– Alimentació adolescents en l’etapa de secundaria

•

Salut
– Salut emocional

•

Habitatge
– Necessitat que afecta indirectament als infants

•

Socioeducatiu
– Comissió especifica amb àmbit social i Ensenyament
– Oferta en l’accés a les tecnologies i Internet
– Continuïtat beques material escolar i lleure

METODOLOGIA
DE TREBALL
Derivació d’usuaris
- Des dels SBAS
- des d’Entitats socials Grup 3

ENTREVISTES DE VERIFICACIÓ
DE PERFIL (1/2)
NO TENEN
EL PERFIL

- Retorn al derivador
- Sessió de tancament
- Assessorament
sobre recursos

ACTIVITATS
QUE
MANTINGUIN LA
PERSONA
ACTIVA

TENEN
PERFIL

SESSIONS INDIVIDUALS (6/8)

- Què es treballa amb la persona?
- Té consciencia del seu estat?
- Creu que ha de canviar?
- Assumeix la seva
responsabilitat en el procés de
canvi?
- Creu que la podem ajudar?
- S’ha creat vincle/confiança?
ES TREBALLA LA MODIFICACIÓ DE
L’ESTIL I L’ESTRATÈGIA
D’AFRONTAMENT

INICIATIVES
GRUPALS DE
IMPLICACIÓ/
PARITICPACI
Ó

SESSIONS GRUPALS
(12)

-Objectiu: reforçar la
motivació i l’actitud
proactiva personal a
partir de la participació
i la identificació
grupal.

ACOMPANYAMENT I
TANCAMENT

Objectiu: Empoderar i donar eines d’afrontament personal i grupal a persones en
situacions continuades de crisi, com a factor estressant que afecta o pot afectar la
salut emocional de la persona, i del nucli familiar.

- La majoria d’usuaris (66 %) que es troben al final del procés terapèutic,
verbalitzen millores significatives en el seu benestar, relacionades amb l’actitud
d’afrontament. Havent aconseguit incorporar i recuperar noves eines per la gestió
dels conflictes personals i interpersonals.

- Un 22 % dels casos que es troben també al final del procés d’Àmbar, estan
portant a terme cursos de formació a través (o no) de programes de inserció
laboral i/o activitats programades de socialització i oci.

- En general tots els participants valoren positivament el guiatge i creixement
personal (autoestima, autoconeixement, responsabilització, activació i
sociabilització) així com el canvi d’enfocament en la gestió i afrontament dels
problemes.

Aspectes que s’ha tingut en compte per l’avaluació :

PUNTS FORTS DESTACATS
-

El treball metodològic a partir d’objectius comuns i amb una presa de decisions compartida

-

El bon nivell operatiu del sistema de treball, i la concreció de les necessitats identificades en
accions i productes concrets

-

L’assoliment dels objectius marcats pel diferents grups de treball

-

La transparència i la comunicació

-

El bon ambient de treball i de confiança entre els participants.

REPTES O PUNTS DE MILLORA
-

Caldria proposar noves dinàmiques per a millorar la motivació i implicació de tots
participants, tan pel què fa les reunions presencials com a la feina telemàtica

-

Cal fer un replantejament i revisió de cara el 2015 de la dinàmica de treball (Grups) i les
seves funcions, ja que un cop dissenyats i impulsats els projectes concrets (sobretot Girona
Actua i Àmbar), el ritme de treball ha baixat.

-

Caldria no deixar de pensar en noves estratègies d’intervenció conjuntes i altres possibles
solucions davant les problemàtiques que no cobreixen encara aquests programes Cal enfortir
la transversalitat de les accions compartides aprofitant els projectes que ja estan en
funcionament

Gràcies a tots per la vostra col·laboració !!
Tota la documentació i les novetats les trobareu al web:

ccss.entitatsgi.cat

