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QUI SOM
La Fundació Projecte i Vida és una entitat sense
ànim de lucre del camp social i educatiu, una
organització del tercer sector legalment
constituïda al novembre del 2003 però que recull
l’experiència de professionals vinculats al territori
des del 1991.
La seva finalitat principal és dissenyar i
desenvolupar projectes destinats a satisfer les
necessitats dels sectors més desafavorits de la
societat, donar suport a totes aquelles persones
en situació de risc social i a les seves famílies. Es
proporcionen eines per promoure el seu
apoderament, una actuació preventiva que
permet contenir i/o resoldre situacions
problemàtiques que, en cas de no intervenir-hi,
podrien cronificar-se.

Aquesta activitat sovint complementa la tasca de
l’atenció primària especialitzada en tots aquells
àmbits previstos al Decret 284/1996 de regulació
del Sistema Català de Serveis Socials.
En definitiva, la Fundació Projecte i Vida pretén
mobilitzar els recursos necessaris per tal que cada
persona pugui fer realitat el seu projecte vital,
decideixi i controli en la major mesura possible el
seu futur.
Aquesta entitat compta amb una àmplia
experiència en l’àmbit de l’acció social,
especialment en l’acompanyament d’infants i
joves amb dificultats d’adaptació social i/o en
procés de recuperació personal a la comarca
d’Osona. En l’actualitat es gestionen els següents
serveis, en conveni amb administracions
públiques diverses i/o privades.
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UNIM ESFORÇOS I GENEREM SINERGIES EN BENEFICI
DE LES PERSONES

ORGANITZACIONS DE SEGON NIVELL
Organització constituïda el 1999 amb la missió de representar,
defensar i promocionar les entitats que atenen a joves tutelats,
extutelats i/o en risc d’exclusió social a partir de 16 anys, en
procés d’emancipació i autonomia, així com oferir recursos i
serveis que donin resposta a les necessitats plantejades.

Contribuïm activament en els següents òrgans de participació i treball en xarxa:
Taula d'Atenció a la Infància i Adolescència; Taula de segones oportunitats, Taula d'Habitatges Socials de la
comarca d'Osona, treballant conjuntament les línies estratègiques dels diferents serveis, incidint així en una
millora de les polítiques publiques relacionades amb el benestar de les persones.

MOBILITZEM RECURSOS PER UN OBJECTIU COMÚ: LES
PERSONES
La Fundació Projecte i Vida impulsa, l’any 2016, la creació de la
marca Grup Suport Social. Aquesta organització aglutina
entitats del camp social, educació i joventut amb un objectius
similars, amb l’objectiu de compartir recursos, estratègies de
treball, etc. Les altres entitats que conformen el grup són la
Fundació pel Suport Social Solidari, Semes, l’Empresa d’inserció
Olea Multiserveis, l’Associació d’AGIP Llinars i l’Associació pel
Servei i Acompanyament a les persones.

Junta de Govern
DIRECCIÓ
GENERAL

C

Equip de
direcció
DIRECCIÓ
TÈCNICA

DIRECCIÓ
ADMINISTRATIVA

CRAE LA

PISOS

PISOS

SERRA

ASSISTITS

INCLUSIÓ

E.O.A.F

U.E.Cs.
OSONA

Espai
Sòcio
educa=u
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TARRAGONA

Reus

E.S.A

ÒRGANS DE GOVERN
Junta de govern

Consell assessor

L’entitat es regeix per una Junta de govern o
Patronat. Les seves funcions principals són vetllar
pel compliment de la missió i finalitats establertes
en els estatus de l’entitat, tot assegurant la seva
sostenibilitat. Es reuneix de forma bimensual amb
l’objectiu d’assumir el seguiment dels diferents
serveis de la Fundació, així com orientar en
qüestions d’importància com són els pressupostos,
el tancament econòmic i/o l’elaboració del Pla
estratègic institucional. Alguns membres del
Patronat donen suport en la recerca de recursos
econòmics, en la representació institucional o
facilitant relacions d’interès per l’entitat.

Òrgan de caràcter consultiu, amb la funció
expressa de ser un pont entre la societat i la
Fundació. Les persones que formen part del
Consell Assessor, opinen, valoren i assessoren
sobre els projectes que impulsa la Fundació,
traslladen qüestions i reptes de la nostra societat
i proposen possibles actuacions a desenvolupar
per part de la Fundació.

El patronat esta composat per tres patrons i set vocals:
Pere Tusquellas i Oto, Miquel Tusquellas i Oto, Emi Payan Alfonso, Aina Tusquellas Payan, Bernat Tusquellas
Payan, Edmundo Rodolfo Benza Alegria, Miquel Àngel Roman i Fundació pel Suport Social Solidari.

Consell de direcció
Òrgan de coordinació de les accions que s'impulsen
des de la Fundació i les diverses entitats vinculades.
S'hi fa el seguiment dels plans d'actuació, els
projectes i els programes, el desenvolupament de
les persones dels equips de treball. Es reuneix
trimestralment

Equip de direcció
Òrgan encarregat de la direcció i gestió
ordinària de l’entitat. Està presidit pel
Director General i es reuneix setmanalment.
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT

Equip de direcció

JUNTA DE GOVERN

Centre Residencial
d'Acció Educativa CRAE- La Serra

Direcció General
d’Atenció a la Infància
i Adolescència -DGAIA. Generalitat de
Catalunya

Unitat
d'Escolartizació
Compartida -UEC-.
Osona

Dept. Ensenyament.
Generalitat de
Catalunya

CONSELL ASSESSOR

DIRECCIÓ GENERAL

DIRECCIÓ
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓ
TÈCNICA

Servei
d'Intervenció
educativa. Vic

Ajuntament de
Vic

Servei de pis
assistit joves
extutelats. Vic

ASJTET Vic. Dept.
Treball, Afers Socials i
Famílies. Generalitat
de Catalunya

Servei
d'Orientació i
Acompanyament
a la Família SOAF-

Secretaria de Família.
Dept. Treball, Afers
Socials i Famílies.
Generalitat de
Catalunya

SERVEIS EXTERNS

Equip de Suport a
l'Acció
Comunitària ESAC-

Consell Comarcal
d’Osona |

Programa Caixa
ProInfància.
Invulnerables

Obra Social La
Caixa

Aj. Ripollet
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COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I EL BON GOVERN
El concepte de Bon Govern pretén millorar el funcionament de les entitats mitjançant eines que permetin una
administració dels fons públics més eficient, transparent i ben organitzada, donant compliment a la Llei 19/2014,
de 29 de desembre. Per aquest motiu, hem elaborat la següent documentació que regeixen i guien la pràctica de
la nostra tasca diària.

El Pla Estratègic recull els objectius, les estratègies i
polítiques previstes per assolir les fites establertes en
cada una de les línies de treball de la Fundació, així
com els sistemes i instruments d’avaluació
corresponents.

Les persones vinculades a l'entitat accepten per escrit, en el moment de la seva
contractació, el Codi deontològic dels i les professionals de la Fundació Projecte i
Vida. Amb aquest document es comprometen a respectar un total de 25 principis
deontològics, referits a la seva professió, als subjectes de l'acció socioeducativa, a
l'equip de professionals i a la mateixa institució. Es tracta d’una adaptació l Codi
Deontològic de l'educador i l'educadora social (ASEDES, 2002), així com el Codi d'Ètica
i Deontològic dels Assistents Socials (Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de Catalunya, 2000).
Espai de reflexió ètica en serveis d'intervenció social (ERESS) a l'entitat, constituït l'1
de març de 2013 i regulat a l'article 8 de l'Ordre ASC/349/2010, de 16 de juny, del
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Aquests espais són creats per
analitzar i assessorar en la resolució de possibles problemes ètics que es produeixen
en la pràctica de la intervenció social i tenen com a objectiu final la millora de la
qualitat de l'atenció a les persones, la promoció dels valors ètics i les bones actituds
en la cura de les persones que s'atenen.

L’entitat assumeix com a pròpies les directius de l'Agència Catalana de Cooperació al
desenvolupament, les indicacions de l’EGiBDH (Enfocament de Gènere Basat en els
Drets Humans) i la CEDAW (Convenció d'Eliminació de Discriminació Contra Dona).
Totes les nostres accions i projectes incorporen, de manera transversal, les directrius
estipulades en les següents normatives: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes,Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere , Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de
les dones a eradicar la violència masclista
La Fundació ha elaborat un Pla d’Igualtat i Protocol d’Assetjament Laboral per raó de
sexe, amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes dins l’entitat,
incorporant la perspectiva de gènere i evitant els elements de discriminació sexista de
l’ús del llenguatge i de la imatge en els rètols, publicacions, avisos i en la resta de
comunicacions que es plantegin. Es contribueix així a oferir un entorn de treball
saludable, digne i igualitari per a les treballadores i els treballadors, lliure de
pràctiques d’assetjament, discriminacions i abusos.

Vetllant pels drets laborals
Tota la plantilla de la Fundació està adscrita al
Conveni d'Acció Social de Catalunya vigent,
complint totes les normatives en matèria
laboral i vetllant per la informació i garantia de
compliment de tots els drets i deures de les
persones contractades tant pel que fa a
condicions laborals, jornades i permisos, com
en matèria de prevenció de riscos laborals, tant
a nivell físic com psicològic i protecció del medi
ambient.

Pla de formació contínua d’actualització i
aprofundiment destinada a facilitar el
desenvolupament de les competències
professionals per dur a terme les funcions
pròpies del lloc de treball, contribuint així a
l’assoliment dels objectius organitzatius
estratègics i a la millora del servei, mitjançant
tres modalitats formatives: Formació d'acollida,
Formació a mida segons el servei o especialitat
i Formació externa, la qual pot ser a petició de
la persona treballadora com de l'entiat.

Des de la Fundació Projecte i Vida s’han
identificat un ventall d’activitats en les que el
voluntari pot participar, totes elles associades
a un perfil personal determinat. El Pla
determina les funcions i els espais on les
persones voluntàries poden encaixar.

7

46
•
•
•
•
•
•

professionals
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Educació social
Integració social
Treball social
Psicologia
Manteniment
Neteja

sòcies

1.200
beneficiàries
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projectes i programes

• Residencials
• Comunitaris
• Educatius

12
•
•
•
•
•

voluntàries

Niu i material
Transport
Reforç
Magatzematge
Prestació comunitària

L’equip humà de la Fundació ha estat el veritable motor i engranatge que ha fet possible, amb el
seu esforç, dedicació, implicació, compromís i professionalitat, l’a complint del nostre objectiu
final: donar la millor atenció i acompanyament a totes les persones que han transitat per cada
un dels projectes engegats. MOLTES GRÀCIES!!!
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Servei residencial que acull a nois i noies entre
els 12 i 18 anys tutelats per la DGAIA, gestionat
per l’entitat des de l’any 2002.
L’atenció integral a aquests joves s’articula
entorn a un Projecte Educatiu Individual, una
proposta adaptada a les seves necessitats i
potencialitats.
Paral·lelament, s’han dissenyat diversos
projectes que complementen aquesta tasca
educativa:
 Aprenent d’Adult
 Programa d’Informació i Prevenció Drogues
per a Infants i Adolescents (PIPDIA)
 Programa de voluntariat - CRAE Solidari
 Programa d’Educació Emocional
 Programa d’Educació Sexual i equitat de
gènere
 Hort pedagògic
 Taller de música
 Espai de suport educatiu
 Programa d’iniciativa laboral
Els professionals del CRAE La Serra participen en
un espai de reflexió ètica en serveis
d’intervenció social (ERESS), constituït l’1 de
març de 2013 a iniciativa del mateix servei i
regulat a l’article 8 de l’ordre ASC/349/2010, del
Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.
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Aquest any volem aprofundir en un dels nostres programes
estrelles vinculats al CRAE, el de LA SERRA MUSIC BAND. És
un programa de msicoteràpia, consolidat i molt exitós en el
mateix si del CRAE. Aquest ha estat la cinquena edició, i “la
llista d’espera” per poder-hi participar, així com el compromís
dels joves (n’hi ha que hi participen des dels seus inicis) ho
corroboren.
Malgrat el context en el que ens movem: un centre
residencial educatiu per a joves, tots i totes es prenen el
projecte seriosament, i treballen per adquirir unes bases
cognitives similars a les de la base curricular pròpia dels
ensenyaments musicals reglats.
Si inicialment només fèiem concerts de portes endins durant
les festivitats del mateix CRAE, actualment tenim una banda
estable, amb repertori suficient i consolidat com per anar a
oferir concerts.

La seva vessant integradora que es complementa amb el "De
Banda a Banda", on els joves de La Serra i el jovent del
municipi de Santa Eugènia de Berga col·laboren i assagen
conjuntament.

Al 2020 hem guanyat la plaça per a poder oferir un concert com a cap de cartell a
l’auditori l’Atlàntida, junt amb la Big Band de Vic, i la col·laboració del 9NOU

Vols escoltar un tastet??
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Habitatges destinats a joves entre els 18 i 21 anys
sense recursos propis ni familiars que, en arribar
a la majoria d’edat, surten de les institucions on
han estat acollits.
Els pisos assistits pretenen oferir una alternativa
estable i normalitzada d’allotjament i suport,
completada amb un acompanyament ajustat a
les necessitats de cada jove

Professional referent
1 educadora 100%

En aquest context es pretén promoure
l’autonomia personal, laboral i social necessària
per viure de forma independent.

Jovent atès
Altes
1

Noies
2
Nois
4

Durant aquest any 2019 va entrar en funcionant
el pis mixta, hi han viscut dos nois i dues noies.

En seguiment
4

Tots els i les joves provinent de diferents Centres
Residencials de la Direcció General d’ Atenció a la
Infància i Adolescència. i són proposats per l’Àrea
de Suport als Jo ves Tutelats i Ex tutelats (ASJTET).

Baixes
1

VALORACIÓ DELS RESULTATS

Nacionalitat
Noies
Ghana
Marroc
Espanya

Els joves sense referents d’adults han
millorat les competències en la gestió dels
tràmits administratius, malgrat els
entrebancs burocràtics.

Nois

1

S’ha fet un seguiment i acompanyament
socioeducatiu constant i l’evolució és
favorable en tots els casos.

1

1

SITUACIÓ LABORAL
Treballen actualment
Han treballat en algun moment
No han treballat

L’entitat gestiona concretament dos habitatges
des de l’any 2012, ubicats molt a prop del centre
de la ciutat, la qual cosa permet als nois i noies
que hi viuen, una major mobilitat alhora de fer els
seus desplaçaments a la feina o altres recursos
formatius.

3

Joves
3
2
1

FORMACIÓ
Joves
PQPI/ Cursos SOC
1
CFGM / CFGS / Batxillerat / Universitat 5

Els i les joves segueixen els estudis i van
mantenint les feines.
El seu grau d’autonomia va en bona direcció
per assolir la plena emancipació.
Cal millorar en el compliment de la
normativa del pis, encara que es van fent
progressos.

Amb el suport de:
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Mesura extraordinària d’atenció a la diversitat
per a alumnes de secundària amb dificultats
d'adaptació al medi escolar i risc d'exclusió
social. En la majoria dels casos s'observen
problemes de conducta lleu o greu, així com
absentisme escolar crònic.
Es preveu una organització dels continguts i les
matèries diferent a l'establerta amb caràcter
general per afavorir l'assoliment dels objectius i
competències bàsiques d'aquesta etapa
educativa.
Aquest programa de diversificació curricular
esdevé, en definitiva, una nova oportunitat
d'optar al graduat per alumnes en edat
d'escolarització obligatòria.
L’Equip
d'Assessorament
i
Orientació
Psicopedagògica (EAP) és el responsable de
derivar aquests joves al recurs, procedents de
qualsevol centre educatiu de secundària de la
comarca d'Osona.
L'entitat gestiona aquest servei des de l’any
2004
i
finançat
pel
Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Servei global d’atenció a la infància i l’adolescència en
situació de risc social i a les seves famílies a la ciutat de
Vic, gestionat per l’entitat des de l’any 2005.
El 2019 ha estat l'any de la consolidació del nou model de
servei, reconvertint l'anterior concepció de Centres
Oberts i en aplicació del nou paradigma d’atenció a tot el
conjunt familiar promogut per la Generalitat de
Catalunya.

L’objectiu

30

67

7

places

Famílies
ateses

professional
s

GRUP D’INFANTS
Nenes: 14 | 39% Nens: 22 | 61%
TOTAL: 36
Procedència: Espanya, Marroc,
Romania, Ghana, València i Mali



Rwanda,

Noies: 18 | 48,7% Nois: 19 | 51,3%
TOTAL: 37



Marroc,

Equador,

GRUP DE FAMÍLIES

Han participat en activitats: 51
Tipus d’activitats: entrevistes, assessorament
educatiu, espais terapèutics individuals i grupals



és

incidir

en

el

desenvolupament de l’infant i adolescent a escala
individual, grupal, familiar i comunitària, utilitzant el
lleure com a espai de detecció, prevenció i de referència
educativa. Es pretén reduir les situacions de desprotecció
infantil desplegant serveis no residencials, així com
proveir de recursos a la família contribuint al seu
apoderament.
Amb aquesta finalitat es dissenya els següents
programes: desenvolupament psicosocial, relacions
familiars, suport al procés escolar, participació
comunitària, educació per la salut i lleure. En l’actualitat
absolutament tots els usuaris del servei són derivats pels
tècnics dels Serveis Socials municipals.

VALORACIÓ DE L’ANY

GRUP DE JOVES

Procedència: Espanya,
Senegal i Ghana.

general

75% valoració molt favorable del servei
85% consideren les activitats molt positives.

70% de participació i vinculació al recurs.
100% de les famílies han participat en
l’elaboració del seu Pla de Treball, assolint una
millora satisfactòria en tots els casos.
Cal millorar la participació de les famílies en les
diferents activitats.

A partir de l’any 2020, la Fundació deixarà de
gestionar aquest servei després de 15 anys de
grans
resultats,
Ens
entristeix,
però
continuarem mantenint les nostres portes
obertes per a totes les famílies del territori.
Amb el suport de:
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El SOAF és un servei universal

i gratuït, d'orientació i acompanyament integral a les famílies,
per millorar-ne el seu benestar. El servei està enfocat des d'una tasca preventiva, per poder
evitar o minimitzar les conseqüències de contextos familiar problemàtics, potenciant les millors
condicions possibles per l'exercici de la parentalitat

positiva.

El SOAF es desenvolupa en el marc de l’Àrea d’Infància i Família i dóna servei a tots els municipis de
la comarca d’Osona.

Coordinat per 2 professionals,
1 psicòleg especialitzats en teràpia sistèmica breu
1 psicòleg i psicopedagog, especialitzat en teràpia comunitària social.
Aquesta doble especialització permet donar una resposta global a les
necessitats de les famílies, complementant-se i adaptant-se a cada nova
realitat.
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Ens trobaràs a:
Ctra. Manlleu, 10, baixos – 08500 Vic | Tel. 93 023 91 23 mòbil: 615 068 882
soaf@fundacioprojecteivida.org

Amb el suport de:
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CURS 12
2018-2019

MANLLEU

El 2016 la Fundació Projecte i Vida és seleccionada per coordinar el programa Invulnerables a Manlleu.
Es tracta d’un programa pilot de lluita contra la pobresa desenvolupat en l’actualitat a 7 territoris de
Catalunya i impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació del FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol.
Aquest programa està adreçat a famílies amb menors entre els 0 i 18 anys en situació d’exclusió social.
Pretén trencar el cercle de la pobresa hereditària, garantir l’accés a oportunitats educatives de qualitat
així com d’altres accions que contribueixin al procés de transformació d’aquestes famílies.

Objectiu general:
Trencar el cercle de la pobresa hereditària, que afecta a nens i nenes en situació d’exclusió social,
garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

Circuït de Coordinació de la xarxa liderada per la Fundació:

Infants i joves vinculats:

58

51

Altes

En seguiment

7
baixes
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MANLLEU
FUNCIONS I RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ COM A COORDINADORA DE
TERRITORI, REFERENT DE LES FAMÍLIES I LIDERATGE DE L’ACCIÓ SOCIAL:

 LIDERAR I COORDINAR EL PROJECTE, DEFININT UNA METODOLOGIA DE TREBALL.
 PRESENTAR I COORDINAR LA CARTERA DE SERVEIS.
 DEFINIR CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES FAMÍLIES.
 DISSENYAR, PLANIFICAR, EXECUTAR I FER EL SEGUIMENT DE LES ACCIONS, JUNTAMENT AMB LES ENTITATS
VINCULADES.

 AVALUAR ELS PLANS DE TREBALL

Serveis realitzats fora de la cartera CPI:
Material escolar:

tots els infants i joves que assisteixen a Aula Oberta se’ls ha donat un lot
complert de material escolar.

 21 Infants i joves
 Donació especial de l’Obra Social “La Caixa” a la totalitat d’infants i
 ARBRE DELS SOMNIS

Regals de Nadal:

joves,

Ajuts mèdics

1 mare i 5 infants s’han beneficiat d’ajuts dentals i òptics

Amb el suport de:

19

20

600
L’entitat dissenya i gestiona aquest servei des de
l’any 2014. S’ha desenvolupat aquest suport a
l’acció comunitària als municipis de Montesquiu,
Moià i Santa Eugènia de Berga.

En el marc d’aquest projecte es pretén millorar el
benestar social de les persones, els grups i els
col·lectius presents al territori; donar resposta a les
necessitats i demandes del territori a partir de la
detecció, el diagnòstic i el disseny d’intervencions;
enfortir la convivència, la cohesió social i
l’autonomia del territori mitjançant el treball
coordinat amb el teixit social; potenciar les xarxes
socials presents al territori per tal d’afavorir la
incorporació de persones, grups i col·lectius en
situació de risc o exclusió social.

Persones
participants

195.000
Persones amb
Impacte
indirecte

●

●

Les persones participants directament
dels projectes són majoritàriament els
polítics del territori i els tècnics vinculats
a la temàtica del projecte així com la
ciutadania organitzada o no organitzada
amb un paper significatiu. I els
destinataris són tota la població dels
municipis i comarca, ja que es tracta de
polítiques públiques.

●
Durant l’any 2019 s’ha iniciat un nou projecte al
municipi de Ripollet, per detectar i abordar les
necessitats en matèria educativa que afronta el
municipi. S’ha portat a terme la primera fase del
projecte amb un doble objectiu:

●

●

●

3
professionals

 Establir connexió amb els principals agents de la
comunitat educativa del territori i copsar-ne el
moment i el sentir;

 I per una altra banda, i de cara al 2020, fer un
recull de dades quantitatives de la situació de
l’educació a Ripollet i presentar-les de manera
que puguin ser interpretades per a tota la
comunitat educativa en una jornada de retorn
oberta.
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Col·laborem
4 amb la
Universitat de
Vic, instituts i
projectes
centres educatius de la
comarca, mitjançant la
participació jornades de
treball amb alumnat i
professorat, divulgació i
xerrades i tallers informatius
a l'alumnat, explicant els
nostres projectes i la


Es realitzen concerts
benèfics amb la
participació de La Serra
Band, la banda de música
sorgida al CRAE La Serra



realitat amb la que ens
trobem.
Es realitzen campanyes de sensibilització
per Sant Jordi, fires de solidaritat en el
municipi de Vic, destinat a donar a
conèixer a la ciutadania la nostra tasca
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El projecte Fem Futur! pretén formar a joves en risc d’exclusió social, en aquest cas sobretot jovent i
dones migrants en procés de regularització de la documentació; en diferents especialitats professionals
de l’àmbit forestal, la jardineria i el servei domèstic, encara que també atén a altres col·lectius en situació
de vulnerabilitat i dificultats d'inserir-se laboralment.
La Fundació Projecte i Vida i l’empresa d’inserció laboral, Olea Multiserveis, de qui en fou promotora,
realitzen una formació dual i una posterior inserció laboral en l’àmbit forestal amb persones derivades
de Serveis Socials. Durant l’any 2018, es va fer una prova pilot de Fem Futur, amb dos joves nou vinguts
sense referents familiars ni documentació del territori, l’experiència va resultar tot un èxit, no obstant,
la realitat del sector forestal (un sector amb condicions de treball molt dures i salaris molt baixos)
dificulta l'accés i el manteniment de la feina en aquest sector, per la qual cosa, des de Olea Multiserveis
s'ha realitzat una nova prospecció del mercat durant l’any 2019, amb el resultat d'expandir l'àmbit
sectorial d'especialització al de la jardineria i el servei domèstic.

-9
11 Persones ateses

Baixes

2

Procedència:
Espanya, Marroc i Ghana.
Edats: De 19 a 55 anys

9

2
en seguiment

6
Contractes Duals
formatlitzats

3
professional
s

Amb el suport de:

El projecte presenta un enfocament
innovador, que va més enllà de mesures
d’urgència i purament assistencial,
mitjançant un acompanyament per a la
inserció sociolaboral i un treball per a la
vinculació al territori, capacitant i

empoderant per fer realitat el seu
projecte de vida.
Amb l'acompanyament
dels
tècnics
referents educatius es porta a terme la
formació
d’un
possible
ofici
i,
paral·lelament,
capacitant
en
les
competències transversals en matèria
laboral i orientació, sempre adequant
l’itinerari personal a cada persona, a les
seves habilitats, destreses, motivacions, etc.
Un projecte que, amb coordinació amb
altres entitats i empreses del sector i
administracions públiques.
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FINANÇADORS FÚBLICS

Ajuntament de
MONTESQUIU

AGENTS PRIVATS QUE DONEN SUPORT A L’ENTITAT
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Ens trobareu a:
Carretera de Manlleu, nº 10, baixos, 08500 Vic
Tel. +34 93 106 42 47
info@fundacioprojecteivida.org
www.fundacioprojecteivida.org
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