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PROGRAMA SOCIOLABORAL

INCORPORA
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL I DISCAPACITAT: DISPOSITIU INSERIM.
PROGRAMA INCORPORA
Des del Programa INCORPORA, i en coordinació amb les entitats
socials del Grup Barcelona que el conformen, treballarem per a la
dinamització de l’ocupació de les persones en risc d’exclusió social i/o
amb especials dificultats .

Subvencionat:

Actuem com a un Servei Comarcal d’Ocupació a través del disseny
d’actuacions d’intermediació laboral i d’ itineraris personalitzats de
recerca de feina, per afavorir el seu accés al mercat de treball.
Els objectius que pretenem assolir dins l’any 2020 són la concertació
de 50 noves empreses del Penedès, la contractació mínima de 90
persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social, l’atenció i
suport en el procés de recerca de feina de més de 300 persones.
El Dispositiu INSERIM és un projecte cofinançat per la Fundació
Bancària “la Caixa“ des del programa INCORPORA i a través de
les seves convocatòries anuals.
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Subvencionat:

TREBALL AMB SUPORT
Delegació Territorial

DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
SEVERA A
L’ALT PENEDÈS (TAS).

La Fundació Pro-Penedès participarà de les ajudes locals
de CaixaBank per a l’acompanyament dins l’empresa
ordinària de les persones amb discapacitat severa.
L’objectiu del Treball amb Suport és assolir la seva
permanència i la consolidació dels seus llocs de treball a
través d’actuacions d’acompanyament presencial.

INSERCIÓ SOCIOLABORAL
DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
La inserció laboral de les persones amb discapacitat dins l’empresa ordinària
és un projecte cofinançat per l’Obra Social “la Caixa”.

Subvencionat:

Aquest programa té com a objectiu promoure la contractació específica
d’aquest col·lectiu. Es tracta d’un programa d’actuació integral i de
transversalitat amb altres projectes de la nostra entitat.
Per a l’any 2020 es preveu l’atenció i seguiment d’un mínim de 250 persones
amb discapacitat, la seva orientació i establiment d’actuacions de recerca
activa de feina.
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PUNT FORMATIU INCORPORA
Subvencionat:

La Fundació Pro-Penedès participarà a la convocatòria del Punt
Formatiu Incorpora per a la capacitació professional de persones
amb dificultats d’inserció laboral.
L’objectiu de la formació és ajudar a la millora de l’ocupabilitat de
les persones; en especial dotar-los de recursos que potenciïn la seva
autonomia personal i empoderament, en especial per aquelles
persones que no poden optar a l’actual oferta de formació
ocupacional.
La previsió és realitzar tres accions formatives, cada una amb una
durada d’unes 270 hores i amb la participació d’un màxim de 15
persones per actuació. Les pràctiques són el punt de connexió amb
les empreses i amb un plantejament de viabilitat cap el mercat de
treball. Aquest projecte finançat per la Fundació Bancària “la
Caixa”.
La proposta per a l’any 2020 és la realització de les actuacions
formatives :
- Operari de producció i logística
- Serveis de neteja
- Atenció al client

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT
La Fundació Pro-Penedès participarà en la nova convocatòria de la
Fundació ACCENTURE, entitat col·laboradora amb el Programa
Incorpora. La formació que subvenciona Accenture, promociona i
impulsa el treball de les actituds a través del programa innovador
EMPLEA+, que permet incidir en la formació de les competències
transversals. La formació té un contingut professionalitzador amb
practiques dins l’empresa ordinària, amb un total de 300 hores i
pensada per a un grup de 20 participants. La proposta per a l’any 2020
serà l’acció formativa: Cambrer/ a de pisos.

Subvencionat:
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ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE

DEPENDÈNCIA

Subvencionat:

L’objectiu general és la promoció d’ un sector productiu i
ocupacional emergent a la nostra comarca com són les empreses
de serveis de proximitat i/o assistència domiciliària; alhora que ajuda
a la millora de la seva qualitat de vida i la permanència a les seves
llars. És un projecte finançat pels ajuntaments de l’Alt
Penedès i compta amb el suport de CaixaBank, delegació
territorial del Penedès.

Delegació territorial
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COHESIÓ SOCIAL SOSTENIBLE
INNOVANT EN

RST

La Fundació Pro-Penedès participarà dins el projecte Edificis
Positius de la cooperativa Territori Socialment Responsable
SCCL, gestionant una de les fases del projecte que consisteix
en la posada en marxa d’una prova pilot d’actuació sobre el
veïnatge des d’una perspectiva social i d’atenció al col·lectiu
de la gent gran. El propòsit que ens mou és el de contribuir
a fer un món millor a partir de desenvolupar una major
consciència ciutadana i actuar des de la proximitat; Edificis
Positius és una iniciativa per millorar i fomentar el bé comú a
partir de les escales de veïns.

CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL PENEDÈS,
ANOIA I GARRAF (JOSPAG).

La cultura és una de les àrees de desenvolupament i de seguiment dins
el Pla Estratègic Penedès. La Fundació Pro-Penedès ha de continuar
impulsant la realització del concert anual de la JOSPAG; el qual dota d’un
nou valor afegit a les tasques de coordinació i de participació comarcal en
la planificació estratègica del Penedès.
En aquesta ocasió la seva organització serà a la comarca de l’Alt Penedès
a càrrec de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Subvencionat:
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SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS

-

-

CULTURA . Proposem fer un conveni conjuntament amb IEP i la
Fundació Pro Penedès , per fer una acció amb els principals Museus
de la Vegueria Penedès , amb un objectiu comú de participació per
afavorir que la ciutadania de la Vegueria entri als Museus .
Que el Concert de la JOSPG sigui un concert rotatiu de les 4 capitals
de comarca,quedant així institucionalitzat per cada any.

-

TERRITORI. Promoure les Jornades del Congrés de la Vegueria del
Penedès , les 4 comarques son territoris amb personalitat pròpia però
que han de col.laborar i construir un Penedès amb xarxa , per
millorar les infraestructures de gran capacitat i permetre un territori
tan amb identitat agroindustrial , industrial, turístic , agrícola i
ramadera , capaç de produir productes de proximitat i d’exportar-ne
d’altres de la mateixa qualitat i prestigi.

-

MOBILITAT . Durant el 2020 farem el seguiment dels
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

-

FORMACIÓ. Seguiment de les actuacions iniciades al 2019, del pla
operatiu “Solucions d’informació i mobilitat intel·ligent per afavorir la
formació professional al Penedès”; projecte impulsat i coordinat per
l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.

-

TURISME. Hem de potenciar la marca Penedès com a identificador
de Territori i posicionar el Turisme en dos models, definir un model
de Turisme sostenible i gestionar un model de Turisme enfocat en les
noves tecnologies del futur.

Subvencionat:

Plans de
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