
Igualtat 
d’Oportunitats

Reptes del 
desenvolupament de 
competències com a 
estratègia per la 
transformació social

Creant xarxes per la...



Acció Social i Educativa

Som una empresa d'economia social 
especialitzada en el disseny i 
implementació d'estratègies d'inclusió
social per millorar la condició de vida 
de les persones que es troben en una 
situació de desigualtat i vulnerabilitat.

Ho fem incidint en la millora de les 
competències de l'individu des d'una
mirada concreta: l'atenció i 
acompanyament integral.

Els àmbits d'actuació que activem en 
els processos d'atenció i 
acompanyament de les persones són: la 
formació professionalitzadora, la 
inserció sociolaboral, mediació
comunitària, intervenció
socioeducativa, mentorització i suport
terapèutic. 

Disposem d’eines 2.0 que ens ajuden a 
dur a terme aquests reptes.La Fundació

Gentis



Els nostres processos de treball integren les preocupacions
socials i ètiques en les operacions estratègiques de la 
fundació. 

D'aquesta manera es genera valor no només pels
professionals que en formem part sinó també pels diferents
grups d'interès i per la mateixa societat.

Responsabilitat Social 

La Fundació Gentis es compromet amb les necessitats
dels seus grups d'interès en els diferents àmbits per mitjà
d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que 
estableix la legislació vigent.



Què fem?

Programes adreçats a la millora de l’ocupabilitat.

Intermediació laboral, formació, pràctiques, selecció i suport per a la retenció del talent.

Atenció a les famílies i acompanyament en el seu desenvolupament emocional i social.

Suport terapèutic: Intervenció amb enfocament sistèmic, socieducatiu, integral i positiu.

Acció comunitària de la mà dels agents socials i educatius del territori.

Orientació i 
Inserció 

sociolaboral

Mediació 
comunitària

Formació 
Ocupacional i 
Professional

Atenció 
Terapèutica i 

Familiar

Centre de Segona 
Oportunitat

Economia social i 
emprenedoria

Model
d’intervenció
centrada en la 
persona.



1. Persones que estan exposades a un alt 
risc de desigualtat i vulnerabilitat.

2. Persones que necessiten orientació 
acadèmica i/o professional.

3. Empreses que necessiten incorporar a la 
seva organització persones d'alt valor.

4. Famílies que necessiten un cop de mà per 
millorar les seves competències 
parentals.

5. Persones que volen emprendre un negoci 
i/o autoocupar-se.

6. Persones en situació d'atur que necessiten 
una empenta formativa i orientació per a 
la recerca de feina.

Per a qui treballem?

Treballem per a les 
persones. Tots i 

totes mereixem 
oportunitats per 

viure i treballar 
dignament.



Orientació i inserció sociolaboral

Mediació comunitària

Formació Ocupacional i Professional

Atenció Terapèutica i Familiar

Economia social i empreneduria

Centre de Segona Oportunitat

+5.228
persones ateses

Només a Catalunya, més de 100 
projectes gestionats al llarg de 

l’any 2017.

On som?



Model d'intervenció
centrada en la persona 
que permet actuar en 
qualsevol moment del seu
projecte de vida per 
orientar, formar i/o 
acompanyar i aprofitar
totes les oportunitats de 
la comunitat.

Bona Pràctica Centre de Segona
Oportunitat

Serveis Socials
porta d'entrada del 

sistema públic
(detecció, valoració i 

atenció).

Necessitat de xarxa 
de suport informal a 

la família per 
complir la funció de 

cura, protecció i 
educació.

Treball coordinat en 
xarxa amb els

diferents agents i 
serveis.

Posicionament
proactiu amb les 
possibilitats de 

millora i canvi de les 
famílies i els seus

membres.

Model flexible en el 
territori i en les 

necessitats socials
detectades per garantir 
l’igualtat d'oportunitats.

Intervenció segons
nivells de risc (lleu, 
moderat i greu) i les 

edats dels
participants.



Construcció del Projecte Vital

Itineraris personalitzats
basats en el model

d'orientació per 
competències. Aquests es 
centren en activitats pel

retorn dels joves al sistema 
educatiu i/o al sistema 

laboral.

Acció
comunitària i 
cooperativa

Centre de Segona Oportunitat



Orientació centrada en la persona
Centre de Segona Oportunitat



Parlem?
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