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Amb la col∙laboració de:

Habitatge + Inserció laboral = bases per a l’autonomia personal i la inclusió social

Habitatge
L’habitatge està
portant a moltes
persones a
l’exclusió:
persones
desnonades

Inserció laboral
Sense una feina
les persones no
poden sortir dels
habitatges
d’inclusió

Dificultats per a la inserció laboral: Canvis en el món laboral
l
La crisi dels darrers anys ha comportat una important pèrdua de benestar, amb un augment sostingut de la taxa
d’atur que ha empobrit bona part de la població. Taxa d’atur 1er trimestre 2015 a Catalunya = 20% (INE 2015)

Increment de la
població activa

Destrucció de llocs
de treball
(deslocalització
d’empreses + efecte
dòmino)
Molts candidats/es
buscant feina, poca
demanda i
qualificada

Desaparició dels
oficis: es perd la
figura de l’aprenent

Aparició de noves
professions que
requereixen
formació específica

Treballs mecanitzats
i automatismes
industrials

Noves competències
professionals en els
treballadors/es

Innovació
tecnològica: societat
de la comunicació i
la informació

Dificultats per a la inserció laboral: Canvis en la manera de cercar feina
El 80% dels reclutadors de les empreses ja busquen professionals a les xarxes
Abans buscar
feina era
consultar les
pàgines dels
classificats o CV
en mà

Internet i els
portals de feina
online
(Infojobs..)

L'arribada de
Web 2.0
produeix un nou
fenomen social i
professional
(Linkedin, Xing,
Face, YouTube...)

Baixa
formació,
perfil poc
definit i CV
discontinu

Manca de
competències
TIC

Un entorn
social reduït, i
poca xarxa de
contactes

Recerca de feina
molt més
proactiva i
dinàmica

Dificultats per la inserció laboral: Factors personals de vulnerabilitat

‐ Manca d’habitatge

‐ Edat

‐ Nivell formatiu baix

‐ Sense ingressos
econòmics (atur,
prestacions, ajudes....)

‐ Gènere

‐ Analfabetisme digital

‐ Origen geogràfic

‐ Hàbits d’higiene

‐ Relacions familiars i
socials

‐ Factors personals (baixa
autoestima...)

‐ Salut física i psíquica

‐ Manca competències
personals i professionals

‐ Addiccions

Dificultats per a la inserció laboral: Conseqüències
Gent que treballa i és pobre. La feina no és sinònim de cobrir necessitats bàsiques

Contractació
precària

Temporalitat
Jornades
parcials

Sous baixos

Dificultats
d’adaptació al
mercat laboral
actual

Inseguretat
laboral

Dificultats per a
una vida
autònoma

Atur cronificat
(majors de 55
anys, etc.
Precarietat
Pobresa
Exclusió

Qui som?
LA FUNDACIÓ MAMBRÉ es va constituir l’any 2007, impulsada per quatre entitats

Per fer front a les mancances detectades, aquestes entitats van decidir endegar un projecte comú orientat
a donar respostes conjuntes a les necessitats de les persones sense llar, especialment en l’àmbit
residencial i laboral.

Què fem al Servei d’Inserció Laboral de Mambré i Programa
Atenció
individualitzada
Orientació i
assessorament per a la
recerca de feina
Disseny de CV i
adaptació a les ofertes
Orientació per sectors

Servei
d'Intermediació
amb empreses
Difusió del SIL +
Incorpora
Concertar i visitar
empreses
Assessorament
Gestió d’ofertes

Orientació per a la formació i
reciclatge

Selecció i encaix de
candidatures

Seguiment i acompanyament
individualitzat

Seguiment de processos de
selecció

Selecció de perfils i derivació de
CV a ofertes

Seguiment post‐contractació

Servei sense
cap cost
econòmic

INTERMEDIACIÓ LABORAL
Des del 2012 fins maig del 2015 al SIL de Mambré hem aconseguit....

Atendre i donar
suport a 355
persones

Visitar 192
empreses

Inserir al mercat
laboral 124
persones

Gestió de 188
ofertes laborals

Signar 5 convenis
de col∙laboració
amb empreses

QUÈ ES POT FER?
Les entitats treballem a nivell individual, atenent a les
persones, cobrint necessitats bàsiques i afavorint
processos personals per a què les persones siguin
autònomes. Fem una feina artesanal de sargidores, i
anem cosint aquí, i posant un pedaç allà... a petita escala,

però cal tenir present que hi ha causes estructurals,
econòmiques i polítiques, i cal prendre decisions que
incideixin en aquestes causes,

per això la política és una qüestió de prioritats, i cal que
les persones siguin una prioritat a l’hora de decidir
les polítiques a implementar

QUÈ ES POT FER? Petita reflexió de possibles propostes:
Enfortir l’Estat del Benestar i posar més recursos
en la protecció de les persones vulnerables, i en
concret, més habitatge públic.
Posar les polítiques de promoció econòmica al
servei de la gent, impulsant noves formes
d’economia: el cooperativisme i l’economia social
i solidària.
Establir polítiques d’ocupació orientades a la
plena ocupació sense precarietat i que assegurin
la inserció laboral dels col∙lectius més
desfavorits.
Cal un pacte nacional en matèria d’educació,

ocupació i formació.

“ Eto e lo ma mejo q ba a consegui....”

https://www.youtube.com/watch?v=gC2IAIk72HY

Aula Servei d’Inserció Laboral

Moltes gràcies per la vostra
atenció!
Equip SIL – Mambré

