Saló de l’Ocupació - Espai Comparteix - 9 al 11 de nov 2021 Jornades Bones Pràctiques d’Inserció Sociolaboral
per a Col·lectius en Risc d’Exclusió Programa Passarel·les cap a l’Ocupació i la Inclusió
09/11/2021 JORNADA: BONES PRÀCTIQUES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS ESPECÍFICS EN RISC D’EXCLUSIÓ
Hora
10:3012:00

Tema
DONES

Contingut
Pesentarem
un estudi que analitza la situació de les dones al mercat
Mercat de treball des de la
perspectiva de gènere i claus de treball. També donarem a conèixer diversos projectes adreçats a
dones, partint del treball amb les empreses, per afavorir la seva
per a la millora de
inserció laboral.
l'ocupabilitat de les dones
Taula rodona

Participants
Dona Kolors
Fundació ECOM
Barcelona Activa
Fundació Surt

Fundació Kreas
Departament de Joventut Aj Barcelona
12:30JOVES
Barcelona Activa - Programa Retorn
14:00
amb Oportunitats
Consorci SS Barcelona.
Compartirem diferents experiències que posen el focus en el treball
Fundació Joia
El valor de la diversitat: ser
amb col·lectius diversos, concretament persones amb diversitat
Fundació DKV Integralia
16:00DIVERSITAT més inclusius per ser més
funcional, amb l'objectiu d'aconseguir una inserció laboral més estable, Fundació Salut i Comunitat
17:15
competitius
digna i de qualitat.
Fundació Aura
Pesentació d' experiències que aborden l'ús de les TIC des de tres
Cambra de Comerç de Barcelona
perspectives diferents:
Barcelona Activa - Antenes
Digital? Virtual? El poder de - L'alfabetització per revertir la bretxa digital.
Cibernàrium
17:30les TIC per millorar la
- Noves metodologies d'intervenció dels programes d'inserció
Barcelona Activa - Programa A prop
TIC
19:00
inserció laboral de les
sociolaboral.
Jove
persones amb més dificultats - Oportunitats laborals per a col·lectius en risc d'exclusió, basades en Direcció d'Innovació Social de
les TIC.
l'Ajuntament de Barcelona
La cara més jove del mercat
de treball: si el jovent és la
resposta, quines són les
preguntes?

¿Quina és la situació actual de la població jove al mercat de treball?
Reflexionarem sobre els reptes que han d'afrontar les persones joves.
També parlarem de programes específics que les acompanyen en el
seu procés d'inserció al món laboral.

10/11/2021: JORNADA: METODOLOGIES INNOVADORES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ
Hora Tema
Taula rodona
Contingut
Participants
10:3012:00

12:3014:00

MET.
INNOVA.

TRANS

Innovar per atendre la
diversitat: metodologies que
responen a les necessitats de
les persones amb més
dificultats
Transitant cap a l'ocupació:
programes per fomentar la
inserció laboral de les
persones trans

Plantejar respostes innovadores i diverses a les necessitats actuals
dels col·lectius en situació de vulnerabilitat és un repte important i un
motor de canvi per a les organitzacions. En aquesta taula parlarem
sobre el valor de la innovació per atendre la diversitat.

Suara Cooperativa
Fundació Intermedia
Fundació CHM Salut Mental
Consell de la Joventut de Barcelona

En aquesta taula es compartiran iniciatives que promouen la inserció
laboral de les persones trans. Abordarem els reptes i les oportunitats
amb què es troben, així com el paper de l'administració pública en el
foment d'aquestes iniciatives.

ACATHI
Servei d'Ocupació de Catalunya-SOC
Ajuntament de Terrassa
Barcelona Activa - TransOcupació

Fundació El Llindar
Escola Municipal de Segones
Oportunitats de Barcelona
Centre de noves oportunitats de
Barcelona Passwork
Asociación Española de Escuelas de
Segunda Oportunidad
Quins són els reptes i oportunitats que ha d'afrontar l'economia social? Tàndem Social SCCL
aportarem coneixement sobre la creació de models de negoci
Economia social: entorns
FCP Associats SCCL
17:30- ECONOMIA
laborals transformadors amb i d'economia social a través d'experiències d'emprenedoria social per
BiciClot
19:00
SOCIAL
ampliar les possibilitats d'ocupació en aquest àmbit.
per a les persones
Barcelona Activa - Punt d'Acollida
i Orientació InnoBA
11/11/2021 JORNADA: ESTRATÈGIES LOCALS PER LA INCLUSIÓ LABORAL DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES
Hora
Tema
Taula rodona
Contingut
Participants
Presentem tres grans programes d'inserció sociolaboral, adreçats a
Càritas - Programa Feina amb Cor
col·lectius en risc d'exclusió.:
Ajuntament de Barcelona - Programa
GRANS
L'impuls de la inserció laboral - La col·laboració público-social.
Làbora
9:30PROGAMES a través de grans programes - Projecte executat per una entitat social de gran abast.
Fundació La Caixa - Programa
10:45
D'INSERCIÓ d'inserció sociolaboral
- Projecte impulsat per una fundació, que fomenta l'activitat de les
Incorpora
entitats d'inserció del tercer sector.
ESCOLES
16:00NOVES
17:15 OPORTUNIT
ATS

Per a què les escoles de
segones oportunitats? Nous
reptes i noves oportunitats,
models i experiències

Les escoles de segones oportunitats faciliten a les persones joves
sense feina ni titulació, un model pedagògic diferent, basat en una
formació innovadora i itineraris personalitzats. Compartirem informació
sobre aquest model i sobre els centres de noves oportunitats, així com
les metodologies d'intervenció que es desenvolupen amb els i les joves
i reptes de futur.

Compartirem les aliances establertes en matèria d'ocupació entre
Barcelona Activa i altres administracions com el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. Farem referència a les polítiques actives
adreçades a les persones amb més dificultats.

Barcelona Activa

ALIANCES
Parlem de sinergies: aliances
11:00ENTRE
entre administracions al
12:00 ADMINISTRA
servei de l'ocupació
CIONS
CATÀLEG Presentació del catàleg
12:15CURSOS ON- d'activitats on-line de
12:45
LINE
Barcelona Treball

Presentació del catàleg de cursos on line, en el marc del conveni
Barcelona Activa-Diputació de Barcelona-Àrea Metropolitana de
Barcelona

Barcelona Activa

Es compartiran actuacions adreçades a col·lectius en risc d'exclusió
que tenen com un dels seus eixos la formació professionalitzadora.
S'exposaran elements clau per l'èxit d'aquestes actuacions: la
complementarietat, el treball de les competències transversals o el
treball en xarxa i la coordinació amb els recursos locals.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
GrameImpulsAjuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Barcelona Activa

13:0014:00

POEFE

Elements clau per l'èxit dels
programes d'inserció
sociolaboral per a col·lectius
en risc d'exclusió

Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC
Diputació de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona

