Pla estratègic Consell de Cohesió Social de Girona 2019‐2021

1 Comunicació [CO]
El grup de treball de Comunicació té com a missió fer efectiva i eficient la comunicació interna i externa del Consell i
els seus membres, mitjançant els canals adients.
Objectius:
(1) Donar visibilitat al Consell de Cohesió com agent actiu de la ciutat en el treball en la cohesió social, i
referent en la lluita contra les dinàmiques d’exclusió.
o Implicar les direccions dels mitjans de comunicació local/comarcal i el de comunicació de
l’Ajuntament en les temàtiques que afectes a la cohesió social.
o Difondre l’acció realitzada per altres grups de treball: observatori i projectes.
(2) Ser una Plataforma de denúncia de discriminacions i dinàmiques d’exclusió a la ciutat.
(3) Dinamitzar la comunicació interna entre els membres del CCSS per generar més xarxa entre els agents.
o Ser una eina de difusió i visibilització de les entitats membres.
o Elaborar i executar un pla d’acollida d’entitats i persones.
Objectius

Accions

Comi Calendari
ssions execució
19 20 21

(1) Donar
visibilitat al
CCSS

(3) Visibilitzar
les entitats

(2) Denúncia i
visibilització
problemàtiques
socials,i
processo
d’exclusió
(1.1.2)

CO

2

Elaborar un Pla de comunicació del Consell de Cohesió
que el doni a conèixer a la ciutadania com a agent de
lluita contra l’exclusió i a la vegada millora la
comunicació interna
Creació del “Butlletí” del consell

3

Manteniment i promoció del web del consell

CO

4

Presentació pública del Pla Estratègic a mitjans de
comunicació

CO

5

Exposició sobre el Consell de cohesió

CO

5

Exposició sobre el Consell de cohesió. difusió de les
enitatats i els seus projectes.

CO

12

Jornades amb tots els agents de la ciutat sobre
ocupació, atur, (incorporar educació, joventut, Girona
Emprèn , salut, …) que permetin donar a conèixer,
generar espais d’intercanvi i debat, innovació, etc.
Jornades amb tots els agents de la ciutat sobre
ocupació, atur, (incorporar educació, joventut, Girona
Emprèn , salut, …) que permetin donar a conèixer,
generar espais d’intercanvi i debat, innovació, etc.
4.3.1 Jornada de formació /acció sobre el dret a
l’habitatge (accés i manteniment, segregació i exclusió) i
equilibri territorial: “Habitar la ciutat “
4.3.2 Formació i sensibilització en antirracisme (tècnics
municipals, entitats, docents, ciutadania)
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s
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2 Observatori [OB]
El grup de treball d’Observatori té com a missió difondre i crear coneixement per a la millora de l’acció social
desenvolupada a la ciutat.
Objectius
(1) Posar en relació els coneixements i estudis de les diferents entitats membres del Consell, afavorint la
transferència i innovació social
(2) Promoció de metodologies avaluadores qualitatives
(3) Impulsar formacions compartides
Objectius

Accions

Comi Calendari
ssions execució
19 20 21

Posar en relació
els
coneixements i
estudis de les
diferents
entitats
membres del
Consell
Promoció de
metodologies
avaluadores
qualitatives

6

Crear un banc de bones pràctiques

OB

7

Incorporar el grup de recerca CISA ) Grup de Recerca en
Ciències Socials Aplicades) de la UdG (
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/CISA/Que‐
fem/Trajectoria‐i‐contextualitzacio

OB

6

Crear un banc de bones pràctiques

OB

15

OB
CI

Impulsar
formacions
compartides

19

Accions de suport i formació a professionals en matèria
d’acollida (bones pràctiques, models de gestió
d’acollida, coneixements jurídics) .
Espais formatius i consultius per a entitats i
professionals que fan atenció amb joves.

23

24

Jornada de formació /acció sobre el dret a l’habitatge
(accés i manteniment, segregació i exclusió) i equilibri
territorial: “Habitar la ciutat “
Formació i sensibilització en antirracisme (tècnics
municipals, entitats, docents, ciutadania)
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CI
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3 Ocupació [OC]
La comissió d’Ocupació té com a missió la millora de l’eficiència i eficàcia de les actuacions dirigides a eliminar els
factors d’exclusió social en els àmbits laborals‐formatius, que es desenvolupen en matèria d’ocupació , pel conjunt
d’agents socials i públics de la ciutat.
Objectius
(1) Trebalarl en xarxa entre entitats de formació i inserció amb el món de l’empresa
(2) Metodologies eficients i bones pràctiques en formació, inserció i retorn al sistema educatiu en col∙lectius
amb dificultats en la inclusió
Objectius

Accions

Comi Calendari
ssions execució
19 20 21

Potenciar la
responsabilitat
social
corporativa de
l’empresa així
com la
contractació
responsable per
part de
l’Administració
(3.1.1)
Aprofundir en la
coordinació
entre agents
(ajuntament,
entitats,
empresa,
treballadors/sind
icats, …)
(3.1.2)

8

Generar una proposta comuna (administració, entitats,
…) de prospecció, intermediació i acompanyament a la
inserció, vinculant els diferents serveis, entitats
Afegir nous actors a la comissió: Girona Emprèn,
Càtedra UdG

OC

10

Vetllar i fer propostes a la tasca de la Taula de
Contractació Responsable de l’Ajuntament de Girona

OC

11

Crear una WEB/Plataforma digital on poder anar
inserint els programes, serveis etc… que realitzen els
diferents agents: identificant tipologia (formació,
orientació, acompanyament, …), col∙lectiu al qual va
adreçat (Joves, majors de 45, …), dates.

OC
CO

Millorar el
coneixement i
intercanvi de les
accions que es
realitzen a
Girona en
matèria
d’ocupació
(3.13)

12

Jornades amb tots els agents de la ciutat sobre
ocupació, atur, (incorporar educació, joventut, Girona
Emprèn, salut, …) que permetin donar a conèixer,
generar espais d’intercanvi i debat, innovació, etc.
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4 Ciutadania [CI]
La comissió de ciutadania té la missió de detectar necessitats i proposar millores en les polítiques d’atenció social i
socioeducativa als col∙lectius més fràgils i vulnerables de la ciutat. En aquest pla de treball es proposa posar la mirda
en col.lectius d’origen immigrat, i es prioritzen els següents col∙lectius :
1. Persones immigrades nouvingudes a la ciutat. SUBCOMISSIÓ DE CIUTADANIA
Objectius:
(1) Garantir una acollida de qualitat dels veÏns i veïnes nouvinguts a la ciutat.
DINAMITZADORS/ES:
Nia Farreras i Gemma Clapés
2. Nois i noies joves sense acompanyar. SUBCOMISSIÓ JOVES
Objectius:
(1) Promoure accions per millorar la vida dels joves no acompanyats a la ciutat.
(2) Proposar la vertebració i coordinació recursos
DINAMITZADORS/ES:
Jordi Roura i Lina Cervià

3. Drets socials
(1) Promoure actuacions pera visibilitzar i denunciar discriminacions i dinàmiques d’exclusió a la
ciutat.
DINAMITZADORS/ES:
Gemma Clapés

Objectius

Accions

Comi Calendari
ssions execució
19 20 21

Acollida
(1) Garantir una
acollida de
qualitat dels veÏns
i veïnes
nouvinguts a la
ciutat.

13

14

Assessorament i orientació de la comissió en el procés de
definició i redacció del Pla local d’Acollida de la ciutat.
Criteris:
‐ Pla que tingui en conte tots els agents locals del municipi
implicats en la primera acollida municipal. Sumatori de
recursos. Xarxa i mapa de recursos
‐ tenir en conte els col∙lectius immigrats i associacions en
l’elaboració del pla.
Indicadors:
‐ Document PLA LOCAL ACOLLIDA elaborat i
consensuat pel CCSS‐ setembre 2019. Portar a
aprovació de Ple Municipal.
Diagnòstic, i elaboració compartida d’una proposta de suport
psicològic i emocional en temes de procés i dol migratori.
Recerca de recursos i finançament (si es veu oportú)
Indicadors:

CI

CI

Recursos
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15

‐ Diagnòstic compartit redactat
‐ Proposta de projecte elaborat
‐ Planificació de recursos feta
Disseny i implementació d’un curs de formació per a tècnics
socials en termes de millora de l’atenció ciutadana des d’una
perspectiva d’acollida i respecte cultural, i paradigma
anticresista.

CI

Indicadors:
‐ Curs fet a finals de 2019
‐ Participants d’administració i entitats... d’intervenció
social
‐ Participants d’administració i entitats... d’atenció
ciutadans (o proposta feta als agents competents)

16

Diagnòstic i anàlisi de necessitats i elaboració compartida, si
es veu oportú, d’una proposta dirigida al col∙lectiu de dones
immigrades soles amb poca xarxa de suport. Recerca de
recursos i finançament (si es veu oportú)

CI

18

Actualització i diagnòstic compartit de la situació de joves no
acompanyats a la ciutat de Girona.

CI
OB

Joves
Millorar la vida
dels joves no
acompanyats a la
ciutat. Proposar la
vetebració i
coordinació
recursos.

‐
‐

19
20

21
22

Tenir una Xarxa i mapa de recursos.
Elevar propostes de millora, i disseny de nous
recursos, si es veu oportú.

‐
Promoure i valorar un espai de participació dels joves afectats
en la dinàmica d’aquesta comissió
Projecte educadors de carrer. Compartir metodologies i
resultats.
Disseny i implementació d’un curs de formació per a tècnics
que treballen en joves no acompanyats a la ciutat que
permeti la coneixença entre recursos, i reforci la mirada
d’acollida en els professionals i agents.
Indicadors:
‐ Curs fet a finals de 2019
‐ Participants de les diferents administracions i
entitats... d’intervenció social
Generació i elevació de estat , i propostes.
Campanya o mesures de sensibilització respecte els “joves no
acompanyats” que busqui una mirada no estereotipada dels
joves.
Altres:
‐ Valorar i diagnosticar la problemàtica de les
addiccions.

CI

CI

CI
CO
CI
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Drets socials
Promoure
actuacions pera
visibilitzar i
denunciar
discriminacions i
dinàmiques
d’exclusió a la
ciutat.

23

Jornada de formació /acció sobre el dret a l’habitatge (accés i
manteniment, segregació i exclusió) i equilibri territorial:
“Habitar la ciutat “ 4.3.1

24

Formació i sensibilització en antirracisme (tècnics municipals,
entitats, docents, ciutadania) 4.3.2 (=mesura 15)
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CO

