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LA NOSTRA

RAÓ
DE SER

AFAVORIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
d’aquelles persones que es troben en situació
de vulnerabilitat social en el nostre territori.
Acompanyar-les i oferir-los-hi les millors eines
i estratègies d’empoderament perquè la seva
situació personal, social i laboral millori.

#Afavorintlaigualtatdeoportunitats.

IGUALTAT

DESENVOLUPANT

projectes
SOTA ELS

VALORS
DE

RESPECTE
EMPATIA
INTEGRACIÓ
COOPERACIÓ
PROFESSIONALITAT

IMPACTE EN LES

PERSONES SEGONS GRUP D’EDAT

persones DEL TERRITORI

1.418

PERSONES ATESES

152 INFANTS
455 JOVES
416

ADULTS

395 MAJORS DE 45 ANYS

persones migrades, adults, joves i infants.

EL SEGRIÀ

767 DONES

1010 persones

-

LA NOGUERA
219 persones

EL PALLARS
189 persones

651 HOMES
-

623 PERSONES
d’origen estranger

795

PERSONES

amb nacionalitat
española

IMPACTE EN LES

persones DEL TERRITORI
PROFESSIONALS

EMPRESES

162 empreses de les comarques de:

24

Relació amb

PROFESSIONALS

- El Segrià
- La Noguera
- El Pallars Jussà i Sobirà

DE L’ÈQUIP TÈCNIC

19

183
77

contractes de treball
empreses contractants

466 empreses i 4023 persones registrades al portal d’ofertes!

PROFESSIONALS
DE L’ÈQUIP DOCENT

LA COMUNITAT A LES NOSTRES XARXES

1613 persones seguidores a IG
1376 persones seguidores a FB
219 persones seguidores a TW

alguns

fets destacats
Impulsem la RSC i contribuïm en accions socials i mediambientals.
Som partícips de la creació d’un món millor.

ENTITAT
SOCIALMENT

RESPONSABLE
RSC

RSC

Participants del programa “MAIS”
col·laboren en xerrades divulgatives
sobre la Marató 2020 i la COVID.

Col·laborem amb la Panera i el
projecte “Llavors de Vincle” escribint
desitjos per als malalts de la COVID.

Novembre 2020

Desembre 2020

transparÈncia
ECONÒMICA
Dades Exercici 2020

COM OBTENIM ELS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

NOSTRES INGRESSOS?

ABREUJAT

Fons Públics

53%

Convenis i Subvencions
de fons públics

Fons Privats

47%

Ingressos

688.385,39€

Despeses

549.724,39€

Excedent

138.661€

Altres Convenis

ÀREA
formaciÓ i
inserciÓ laboral

Oferim serveis de formació, orientació
i inserció laboral a persones en situació
de vulnerabilitat social.
Som Agència de col·locació amb número
d’ID 0900000082 i realitzem activitats
d’inserció i intermediació laboral.

INCORPORA
Treballem la inserció sociolaboral per a persones amb situació
de risc d’exclusió social.

314 persones ateses
70 empreses visitades
158 insercions laborals
39 empreses contractants

REINCORPORA
PUNT FORMACIÓ INCORPORA
Oferim programes de formació impulsats per Incorpora i
adreçats a persones amb risc d’exclusió social.

4 formacions

41 persones han realitzat formació

34 insercions

12 empreses han participat

Realitzem itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral per
a persones privades de llibertat.

15 persones ateses
7 persones han realitzat formació
9 insercions laborals

ÀREA
formaciÓ i
inserciÓ laboral

FORMEM A PERSONES I LES
CONNECTEM AMB LES EMPRESES

NOVES OPORTUNITATS

SINGULARS

Orientem, formem i acompanyem a joves majors
de 16 anys que han abandonat prematurament
el sistema educatiu.

Orientem i formem a joves per afavorir l’ocupació i la inserció laboral
d’aquests amb les diferents empreses del territori.

420 joves atesos
20 joves amb retorn al sistema educatiu
40 joves aconsegueixen contracte laboral

* Dels 334 joves atesos durant el 2020 s’han realitzat
atencions a 60 joves migrats sols al nostre país.

44 joves atesos
23 empreses han col·laborat en el projecte

AL DIA
Treballem la formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres,
especialment en situació d’irregularitat sobrevinguda.

13 persones ateses
5 insercions
15 empreses col·laboradores

AVENIR
Treballem per millorar l’accés a l’ocupació de menors no acompanyats
als Pirineus.

10 joves atesos
15 empreses col·laboradores

ÀREA
formaciÓ i
inserciÓ laboral

FORMEM A PERSONES I LES
CONNECTEM AMB LES EMPRESES

ALTRES IDENTITATS
Treballem per la inserció laboral de persones beneﬁciàries de la Renda Garantida Ciutadana.

138 persones ateses | 27 insercions | 61 empreses han col·laborat en el projecte

EL 9 CLUB
Afavorim el desenvolupament de competències
lingüístiques i d’integració dins la societat
d’acollida de persones estrangeres i del país.

16 persones han participat

FIL A L’AGULLA
Afavorim la integració social i laboral de
persones en risc d’exclusió i millorem la seva
economia domèstica a través d’un taller de
reciclatge de roba.

9 persones han participat

TREBALL I FORMACIÓ
Desenvolupem accions ocupacionals destinades a dur a terme
projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones
treballadores, especialment les que tenen més diﬁcultats
d’accés al mercat laboral.

Línia ACOL i JOVES - 2 regularitzacions i 3 contractes
laborals d’un any
Des de Troca Empresa d’inserció s’han gestionat 5
regularitzacions i 5 contractes laborals durant un any

ALFABETITZACIÓ
Formem en alfabetització i català
inicial a persones adultes
immigrades residents a Catalunya.

46 persones han realitzat
formació

ÀREA
d’atenciÓ a la
infÀncia, joventut i
famÍlies
CAIXA PROINFÀNCIA
Mitjançant la iniciativa de l’Obra Social la Caixa impulsem
activitats de reforç educatiu i lleure per a infants en situació
de pobresa i vulnerabilitat social.

26 infants atesos
Aula Oberta: 17 infants atesos
Centre Obert: 17 infants atesos
Colònies Urbanes: 24 infants atesos

CAIXA
PROINFÀNCIA

atenciÓ social
i psicolÒgica

Assessoria Puntual: 3 infants
Atenció psicoterapèutica personal: 3 infants
Atenció psicoterapèutica familiar: 1 família

PROGRAMA ATENEA
Treballem el suport educatiu, el reforç escolar i el lleure per
a infants, joves i famílies del territori amb pocs recursos.

86 infants atesos en activitats de reforç
40 infants atesos en activitats de lleure
20 joves atesos en activitats de reforç

PROJECTE ELNA
Grups de conversa, acompanyament i tallers per a mares
monoparentals perceptores de la RGC.

7 persones ateses

PROJECTE UZAZI
Realitzem un taller d’acompanyament a la criança per a
famílies d’origen estranger i famílies del país.

12 persones ateses

grÀcies!

Agraïm el suport a tots els col·laboradors que ho han fet possible
ASSOCIACIÓ REINTEGRA
C/Montllobar, 22 baix - Tremp

C/Alfred Perenya, 99 Baixos - Lleida

C/Sant Pere, 1-19 CEI - Balaguer

655 128 555

973 275 592 | 699 888 020

635 016 916 | 635 086 893

