Línies d’actuació
Orientació Laboral

Memòria 2020

Amb la col·laboració de:

Programes per a la millora de l’ocupabilitat
Centrem l’activitat en l’orientació, la intermediació
la boral i els processos de mentoria.
El nostre model de referència és l’ocupabilitat per
competències i ho fem a través d’un treball en
assessorament personalitzat i ajustat a les necessitats i interessos de les persones usuàries.

Som una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2007 que treballa per la inclusió
social dels col•lectius més desfavorits.
Fem de la inserció i la formació laboral
motors per a una millor valoració personal i
per aconseguir el respecte i l’acceptació
social a la diversitat cultural i social. Fundació
Gentis està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 2337.

Formació ocupacional i professional
Formació per a la millora competencial

Desenvolupem programes d’acció competencial

Missió
Desenvolupar projectes, programes,
serveis i fomració adreçats a les famílies,
amb independència del seu origen,
estructura i composició per professionals
de l'àmbit de l'atenció a persones.

Educació i Lleure

Accions educatives i comunitàries vers la inclusió
Itineraris formatius de llarga durada vers la plena
inclusió de joves entre 16 a 24 anys en risc
d’excusió social, per retornar-los al sistema
educatiu i millorar les seves competències
transversals i emocionals amb un model d’atenció

Visió
Una entitat referent i de qualitat per a
desenvolupar les competències professionals i personals i per a la millora de
l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones,
especialment de les que es troben en
situacions de vulnerabilitat social i laboral.

Emprenedoria Social

Espai de trobada, cooperació i transformació social
Fomentem la creació de noves empreses a través de
la gestió de l’Ateneu de Terres Gironines, som entitat
agregada al de Terres de l’Ebre i col·laborem amb el
del Camp de Tarragona amb la voluntat de generar
riquesa i ocupació de qualitat al territori.

Valors

Intermediació laboral

L’entitat es compromet a treballar amb:
lideratge, treball en equip, responsabilitat social, complementarietat, col·laboració, transparència i justícia.

Mediació amb empreses, pràctiques, selecció i
Disposem d’un servei especialitzat en RRHH que
evoluciona de forma contínua adaptant-se a les
canviants necessitats del mercat laboral, les
persones, les empreses i la pròpia entitat.
Som agència de col·locació del SOC i formem
que promou la inserció laboral de persones en
risc d’exclusió social.

GIRONA

Mediació Comunitària

Treballar amb i per a la comunitat
Desenvolupem programes d’acompanyament en
la prevenció i la recerca de solucions, adaptem i
personalitzem cada cas. La mediació, un mètode

www.gentis.org

C/ Garrotxa, 7
17006 - Girona
Tel. 972 40 54 54
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Tel. 972 40 54 55

BARCELONA

C/ Salvador Espriu, 85
08005 - Barcelona
Tel. 93 224 25 96
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TARRAGONA

C/ Sant Francesc, 8
43003 - Tarragona
Tel. 977 09 69 30

C/ Muralla del Carme, 24
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TERRES EBRE

C/ de Barcelona, 73
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Tel. 977 09 94 25

Av. de Catalunya, 83
Tel. 977 50 10 58

Treballant per la inclusió
i la transformació social

Presència
territorial

La nostra acció
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Personal tècnic i d’atenció
Direccions i coordinacions
Personal de gestió, administració,
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Prestació serveis
Subvencions públiques
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Subvencions privades
Altres ingressos

Formació per professionals
Formació ocupacional i professional
Orientació i treball
Educació i lleure
Emprenedoria social
Mediació comunitària
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Pla de
formació
intern

1.708

Social Business City Barcelona

11

persones
formades

6

cursos
realitzats

Federació Empresaria CATFormació

ACTAS - Associació Catalana de Treball amb
Xarxa Formació persones treballadores
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Red Araña
ACACER - Associació Catalana d’Agències de
Col·locació i Empreses de Recol·locació
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Inversió capital humà
Manteniment centres
Adm i gestió SSCC

Manteniment intern
Reserves

