MEMÒRIA ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL 2021
L'Associació
Som un punt de referència i
assessorament per a joves en situació
d’exclusió social. Realitzem tasques
d'acompanyament en la regularització
de la documentació en cas de joves
immigrats, suport emocional, formatiu i
d’inserció al mercat laboral i oferim
recursos d'habitatge en diversos
projectes.

Visió
COL·LABORACIÓ EN XARXA: És
necessari establir xarxes de
coordinació entre els diferents
agents socials que actuen amb les
persones en risc d’exclusió social
per tal de poder donar un servei
millor i de qualitat.
INTERINSTITUCIONAL: L’atenció a
les necessitats socials de les
persones és responsabilitat de tota
la societat i les seves institucions,
tant públiques com privades.

Missió
EDUCATIVA: Educar per aconseguir
l’autonomia. Entenent com a educació
l’acompanyament.

INTEGRADORA: Les persones han de
prendre part activa en la creació de
l’ideal de societat on tothom tingui
cabuda. Entenen que la seva
socialització ha d’anar encaminada a
viure interactuant amb diferents
relacions humanes, en cada un dels
àmbits de la seva vida.
Posar en marxa diferents estratègies
d’intervenció afavorint la cohesió i
l’acompanyament d’aquest grup de
nois/es amb edats entre els 18 i 23
anys, per a què puguin sentir-se
recolzats per un adult referent i
treballar afavorint la seva autonomia
personal, social i laboral; comptant
també amb el suport d’entitats que
col-laboren amb nosaltres..

Objectiu

Usuaris

Professionals
El nostre equip de professionals, és
un equip multidisciplinar.
Treballen conjuntament per oferir
diversos projectes i programes per
afavorir la inclusió social i laboral
dels i les joves que es troben en
situació de vulnerabilitat o
d’exclusió social ,i que atenem en
els nostres recursos.

On som?
Carrer Pirineus 52, local
7 de Santa Coloma de
Gramenet.
Telèfon: 930189192
http://www.isil.cat

Joves de 18 a 25 anys
Mares amb infants
Famílies en situació de
vulnerabilitat.

Xarxes socials
associacioisil
@AssociacioIsil

ENTITATS COL-LABORADORES

associacioisil

QUÈ FEM? PROJECTES I PROGRAMES 2021
El nostre equip de professionals treballa per oferir diversos projectes i programes per afavorir la inclusió social i laboral
dels i les joves que es troben en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social ,i que atenem en els nostres recursos.

Projecte Trajecte
Recursos: 3
Places: 11
Persones
ateses: 13

Pisos de lloguer
social

Pisos assistits
ASJTET

Serveis i
projectes que
oferim

Recursos: 2
Places: 6
Persones
ateses: 8

Programa Treball i
formació (SOC)

Recursos: 3
Persones ateses: 7

Usuaris: 4

Residència per la
Pau

Projecte Elna
Recursos: 1
Places de mares
amb infants : 2
Persones ateses: 8

Programa Ocupa't
Usuaris: 9

Programa Laboral
Usuaris: 15

Recursos: 1
Places: 4
Persones
ateses: 8

EL 2021 EN XIFRES
Professionals

Usuaris/es atesos
Total atencions al 2021: 72 persones
Altes: 12
Baixes: 2

Inserció laboral
4 altes a través de
Programes d'inserció
del SOC

Participació als mitjans de
comunicació
Campanya "Un callejón sin salida" de
FEPA.
Entrevista a Radio Estel
Entrevista a La Vanguardia
Reportatge a 360º, de Badalona
Televisió
Publicacions a xarxes socials pròpies.

Total de professionals al 2021: 5 (quatre
educadors/es socials i una insertora)
Noves incorporacions:
1 educadora social i
1 insertora laboral
1 alumna en pràctiques d'integració social

Formacions dels
usuaris/es atesos/es
CFGM: 9
CFGS: 2
GESO: 1
Altres formacions socio
laborals: 7

Accions de futur
Participació al projecte IMEX dels Fons
Europeus
Participació a nous programes del SOC
Creació del Pla d'igualtat

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ASSOCIACIÓ ISIL 2021
Finançament
15.7%

Fundacions privades
9.7%
Aportacions pròpies
4.7%

Diputació de Barcelona
1.1%

Ajuntament de Barcelona
1,83%

Generalitat de Catalunya
66.9%

Total ingresos 2021: 382.300,37 euros
Total despeses 2021: 356.642,65 euros

