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PRESENTACIÓ
Acedoc és una associació que va néixer l’any 2000 a Badalona, amb el propòsit de
contribuir a la millora social i al desenvolupament de les competències de les
persones.
El nostre equip està integrat per un grup de professionals de la Psicologia, Pedagogia
i Psicopedagogia, amb vocació per la prestació de serveis a les persones, empreses i
els seus recursos humans. Des dels inicis treballem en programes d’orientació,
foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat, en el marc dels serveis a les
persones, empreses i institucions.

Els nostres valors

Orientació al client

Els valors essencials de la nostra entitat s’agrupen en
base a un conjunt d’estratègies que ens ajudin a
posicionar-nos de forma socialment responsable en
l’entorn on desenvolupem les nostres activitats.

Qualitat
Treball en equip
Impacte social

Els nostres objectius

Treballem per afavorir la inserció social i laboral de les persones i fomentar el seu
desenvolupament integral.

Igualtat oportunitats
Millora ocupabilitat
Desenvolupament competències
Xarxa entitats

3

Compromís empreses
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Això implica promoure accions positives per
lluitar contra l’exclusió i prevenir situacions
de risc, afavorir la igualtat d’oportunitats,
millora
l’ocupabilitat
i
afavorir
el
desenvolupament de les competències
professionals. Per a que tot això sigui
possible, fomentem relacions amb entitats
relacionades
amb
l'ocupació
i
el
desenvolupament dels recursos humans, i
establim
àmbits
de
col·laboració
i
complicitat amb el teixit empresarial.
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PROJECTES I PROGRAMES
L’activitat de l’associació es divideix en dos grans àrees:

Serveis a les persones
Actuacions d’orientació, formació i inserció que tenen com a objectiu principal
millorar l’ocupabilitat de les persones així com el seu desenvolupament personal i
professional.

Serveis a les empreses/entitats
Activitats dirigides a les empreses que necessiten cobrir vacants de personal i/o
assessorament en la cerca de professionals, així com empreses i entitats públiques i
privades amb necessitats formatives.

Serveis a persones
A qui s’adreça:
Persones desocupades de curta o llarga durada i en recerca de feina
Persones en situació de vulnerabilitat
Persones treballadores que volen millorar la seva capacitació
Persones desorientades a nivell laboral o educatiu

laboral

Com ho fem:
Personalització
Itinerari personalitzat

Dispositiu d’actuacions

Pla d’acció personal

Entrevistes-Tutories

Orientador/a-Tutor/a
personal

Accions formatives
Treball en xarxa i
cooperació amb entorn

Seguiment
Acompanyament i
suport en el procés de
cerca de feina i inserció
Proactivitat
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Orientació a l’acció
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Adequació necessitats
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Projectes i programes desenvolupats
PROJECTE / PROGRAMA

Orientació i
Acompanyament a la
Inserció (SOC)

Població

Badalona

Població
destinatària
Aturats en
recerca de
feina inscrits
al SOC

SUBVENCIONS
/
FINANÇAMENT

PERÍODE

Servei Públic
d’Ocupació de
Catalunya (SOC)

2000actual

Ministerio de

Recull d’activitats per a la
Inserció Laboral
Coaching per a la recerca de
feina, Sessions Orientació,
Tallers de recerca de feina, ...

Borsa de treball

Fons propis

Badalona i
rodalies

Fons propis

Província
Barcelona:
Montornès
del Vallès, La
Palma de
Cervelló,
Santa Maria
de
Palautordera

Diputació de
Barcelona/
Ajuntaments
província

Badalona

2001actual

2001actual

Aturats i/o
treballadors
que han
participat o
participen en
programes
entitat

Fons propis

2013actual

2001actual

5

Programa Orientació
educativa i professional
Orientació educativa i
Inserció laboral

Aturats i
treballadors
en recerca de
feina i/o
millora
professional
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Badalona
Espai Club feina
Acompanyament recerca
feina
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Els resultats de l’any
Persones usuàries i beneficiàries (Badalona)
326

Programa Orientació i acompanyament a la inserció - SOC

25

Espai Club feina

35

Orientació educativa i professional

175
45,33%

211
54,67%

Accions formatives Serveis Locals Ocupació
3

La feina de cercar feina, el procés de selecció

1

Com cercar feina

Origen persones ateses

Oficina Treball
Ajuntaments província
Barcelona
Directament

6

87%

Pàgina

7%

6%

Memòria 2016

Resultats d’inserció i atenció
Programa Orientació i acompanyament inserció SOC

118

Persones inserides

5067,16

Hores d’atenció

15,83

Hores d’atenció per persona

Indicadors de satisfacció
9,33

Satisfacció participants programes d’orientació

9,1

Satisfacció participants en activitats SLO

Serveis a empreses
Els serveis que oferim en aquesta àrea tenen com a objectiu principal apropar
les persones a les empreses per afavorir la inserció laboral i, alhora,
ajudar a aconseguir els objectius de les empreses.
Així mateix, comptem amb una xarxa d’empreses col·laboradores a través de les
quals captem ofertes de llocs vacants en els diferents àmbits professionals
adients al perfil de les persones usuàries que participen en els diferents
programes i projectes de l’entitat.

Persona

Persona
que cerca feina

7

Ofertes
treball
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Xarxa
empreses
col·laboradores
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Com ho fem:

Demanda
Preselecció
candidats

Selecció
perfils

Captació
difusió
demanda

Seguiment
en el
procés
d'inserció

Accions desenvolupades:
ACTIVITAT
Borsa de treball i pràctiques
Programa d’Orientació i acompanyament a la
inserció
Prospecció empreses per a participants
programa
Programa d’Inserció i intermediació laboral per a
empreses
Empreses col·laboradores

SUBVENCIONS/
FINANÇAMENT

PERÍODE
REALITZACIÓ

Servei Públic
d’Ocupació de
Catalunya (SOC)

2013-actual

Fons propis

2001-actual

Fons propis
Formació
Disseny accions formatives
Entitats/empreses sol·licitants

121

Empreses visitades

8

58

Empreses captades per a la xarxa de col·laboradors
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Els resultats de l’any en xifres

Memòria 2016

35

Acords signats de col·laboració

22

Ofertes de treball gestionades

16

Candidatures tramitades

Sectors empreses captades
Comerç
Comunicació i màrqueting
Construcció
Distribució d'energia
Indústria alimentària
Indústria del paper
Indústria del plàstic
Indústria del vidre
Indústria metàl·lica
Indústria química
Informàtica i comunicacions
Instal.lacions
Jardineria
Medi ambient
Seguretat
Serveis a les empreses
Serveis a les persones
Serveis de neteja
Tèxtil i confecció
Transport
Altres

5
1
2
1
1
1
1
1
4
3
1
2
8
1
1
12
3
6
1
1
2

Població empreses

9

30
23
2
3
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Badalona
Barcelona
El Masnou
Mollet del Vallès
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DADES ECONÒMIQUES
Ingressos i despeses
Despeses

2016

Serveis exteriors
Lloguers
Reparacions i manteniment
Serveis externs
Assegurances
Subministraments
Compres
Altres
Total serveis exteriors

10091,3
750
1213
850
2250
1400
450
17004,3

Tributs
Altres tributs

175

Despeses personal
Total despeses personal
Total despeses
Ingressos

108258,12
125437,42
2016

125437,42
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Total ingressos

122192,42
1995
1250
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Subvencions
Altres ingressos administració
Altres

