PLA DE TREBALL 2019

La Fundació Jovent es va constituir l’any 1997 per iniciativa del CIJCA i de la
Congregació Salesiana, amb la finalitat de promoure iniciatives per
adolescents, joves i adults, d’ambients populars que afavoreixin llur inserció
en els diferents àmbits socials, especialment en el camp laboral.
Tot i que en un començament la Fundació va desenvolupar algunes
activitats de forma directa per donar resposta a aquests fins fundacionals,
en els darrers temps ho va fer donant recolzament a altres entitats sense
afany de lucre i no desenvolupament activitats directament.
Des de l’any 2015 tenint present el context de crisi econòmica, i les poques
possibilitats que tenen els joves d’accedir al món laboral la Fundació Jovent
es va planteja canviar aquesta forma de complir els seus fundacionals. Per
aquesta raó a més a més de donar recolzament a altres entitats sense
afany de lucre amb els mateixos fins fundacionals, es planteja iniciar
accions per generar ocupació directament a adolescents, joves i adults en
situació d’atur i que es troben fora del mercat laboral.

LÍNIES INTERVENCIÓ
Els objectius estratègics per l’any 2019 són els següents:
LINIA ESTRATÈGICA

ACTUACIONS

Promoure
accions Àrea 1. Aglutina tots els
directes
de serveis
de
restauració
generació
propis i els de càtering per
d’ocupació
a esdeveniments d’entitats,
mitjançant
la empreses i persones de la
contractació directa
xarxa
amiga.
Serveis
relacionats
amb
les
formacions d’hosteleria i
cambrers de les PES.
• Restaurant Cruïlla al Punt
• Cafeteria Marticoffee
• Servei de Berenars (hi
haurà
un
nou
servei
passant de 4 a 5)
• Servei Càtering
• Cuïna per l’ocupació
• Tastet oficis
Àrea 2 Aglutina tots els
serveis i projectes que es
desenvolupen
per
a
tercers. Serveis relacionats
amb
les
formacions
industrials (manteniment,
neteja, arts gràfiques,...)
de les PES.
• Serveis de manteniment
de locals i habitatges.
 Manteniment
Hort
Antaviana
 Manteniment
seu
CEESC
 Projecte
de
Manteniment
pisos
Fundació FICAT
 Projecte Brigades
 Manteniment
PES
Barcelona
 Projectes
arranjaments
amb
empresa contracta
• Serveis de transport de
materials
a
diferents
entitats socials del barri.
•

Serveis

d’experiències

CENTRES
IMPLICATS

Ciutat Meridiana
Martí Codolar
Martí Codolar
Ciutat Meridiana
Martí Codolar
Martí Codolar
Ciutat Meridiana
Martí Codolar

i
i

Ciutat Meridiana
Ciutat Meridiana
Ciutat Meridiana
Mataró
i
Ciutat
Meridiana
Ciutat Meridiana i
Marti Codolar
Ciutat Meridiana i
Marti Codolar
Ciutat Meridiana

Ciutat Meridiana
Ciutat Meridiana

prelaborals a la comunitat
 Projecte
Primera
Feina
Mataró
• Serveis de serigrafia i
estampació
per
a
esdeveniments.
• Serveis de manipulació
 Projecte Paneres
Àrea
3
Aglutina
les
activitats de dinamització
vinculades a la formació de
monitors/es de temps lliure
i monitor esportiu.
• Serveis de dinamitzacions
puntuals
• Serveis de dinamitzacions
estiu Zona Nord
• Servei de dinamització
esportiva CRAE les vinyes
• Servei de dinamització
esportiva patis Zona Nord
Donar suport a les Recolzar
econòmicament
activitats de l’Àrea les activitats lúdiques de
de ISL de les PES de les PES que col·laboren
Salesians Sant Jordi amb
nosaltres
en
la
realització d’alguns serveis
en format de pràctiques
Cessió
dels
locals
del
Carrer Mariola 35 a SSJPES Lleida

Girona
i
Meridiana

Ciutat

Ciutat Meridiana
Ciutat Meridiana
Ciutat Meridiana
Tots els centres

PES Lleida

SERVEIS NOUS
De cara al curs 2019 volen engegar els següents serveis
ÀREA 1
Projecte Cuina per l’ocupació (Marti Codolar): servei de producció i venta de
menjar per emportar. Aquest servei es desenvoluparà dins de la cafeteria
Marticoffee i està finançat en part pels serveis socials d’Horta Guinardó, ja
que parts d’aquesta producció la distribuirem als seus usuaris.
Servei d’esmorzars a l’escola de segones oportunitats Navas (Martí
Codolar): servei d’esmorzars saludables pels usuaris de la E2O de Navas.
ÀREA 2
Manteniment dels pisos de la Fundació FICAT (Ciutat Meridiana): Servei de
manteniment preventiu als diferents pisos d’acollida de refugiats que
gestiona la Fundació FICAT.
ÀREA 3
Dinamització esportiva patis zona nord (Ciutat Meridiana): Dinamització
esportiva a diferents patis d’escoles de la Zona Nord, caps de setmana o
divendres a la tarda. Servei que es realitzarà dins del projecte divendres
alternatius de la Zona Nord.

RESULTATS ESPERATS

 Nombre de contractes
ANY 2018
ANY 2019
244
250
 Total hores contractades
ANY 2018
ANY 2019
21.023
22.000
 Nombre de joves contractats
ANY 2018
ANY 2019
73
75
 Tipus de contractació: puntual o contracte de mes de 20 hores.
ANY 2018
ANY 2019
85
90
 Tipus de contractació: superior a 3 mesos.
ANY 2018
ANY 2019
40
45
 Tipus de contractació: superior a 6 mesos.
ANY 2018
ANY 2019
6
10
 Situació dels i de les joves al finalitzar el any
ANY 2018
ANY 2019
En formació
26
25
Treballant
26
30
A l’atur
9
5
Continuen a Jovent
12
15
 Prestació de serveis puntual

Càtering
Projecte brigades
Serveis de Transport
Serveis de Serigrafia
Dinamitzacions Puntuals

ANY 2018
77
26
7
11
13

ANY 2019
80
30
9
15
15

 Prestació de serveis llarga durada
ANY 2018
Berenars
si
Tastet oficis
si
Restaurant Cruilla alpunt
si
Cafeteria Marticoffee
si
Cuina per l’ocupació
no
Casa de la mina
si
Manteniment Hort Antaviana si
Manteniment seu CEESC
si
Manteniment PES Barcelona
Si
Manteniment pisos FICAT
no
Projecte Arranjament amb si
contracta
Projecte Primera Feina
si
Consergeria i manteniment si
zona
esportiva
Ciutat
Meridiana
Projecte Paneres
si
Dinamització estiu Zona Nord si
Dinamització REC Comtal
si
Dinamització esportiva CRAE si
les vinyes
Dinamització esportiva patis no
zona nord
TOTAL
15

ANY 2019
si
si
si
Si
si
no
si
si
si
si
si
Si
si

si
si
no
si
si
16

