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ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ
SOCIAL I LABORAL (ISIL)
Breu història de l’organització
L’Associació ISIL és una associació sense ànim de lucre que treballa
amb domicili social al carrer dels Pirineus, 52, de Santa Coloma
de Gramenet. L’objectiu de l’associació és l’acollida i atenció de
persones en situació de risc, principalment de joves en situació
d’exclusió social i dificultats per a trobar un habitatge.
Als inicis de l’entitat, en 2008, oferia habitatge a joves majors d’edat
en situació irregular que es trobaven a marge de l’administració,
principalment per la manca de documentació. Cobrint el dret a
l’habitatge es permet poder abordar la resta de necessitats dels
joves atesos, oferint un acompanyament socioeducatiu integral i
individualitzat. Al llarg d’aquests últims anys ha estat un lloc de
referència per a joves extutelats de DGAIA i també per a joves
amb dificultats d’integració, procedents de serveis socials, sense
referents familiars o amb referents adults inestables.
Realitzen col·laboracions i coordinacions amb diferents organismes oficials i amb diverses administracions locals de diversos
municipis.
Per aconseguir un dels seus objectius relacionats amb l’ocupabilitat dels joves que l’entitat acull, l’associació s’ha dotat d’una
eina, que és una empresa d’inserció laboral. A través d’aquesta
es vol donar una resposta a una demanda recurrent dels joves,
una sortida professional.
Seu social: Santa Coloma de Gramenet
Àmbit geogràfic: local
Forma jurídica: associació

• 8 persones treballadores
• 4
 persones treballadores pertanyents a col·lectius en risc
d’exclusió social
• 2 persones voluntàries
• 15 persones sòcies
• 2
 8 persones ateses en serveis a altres col·lectius en situació
d’exclusió social

www.isil.cat

Missió
Educativa. Educar per aconseguir l’autonomia. Entenent com a
educació l’acompanyament en aquest procés on l’educador ha
de participar activament.
Integradora. Les persones han de prendre part activa en la creació
de l’ideal de societat on tothom tingui cabuda. Entenen també
que l’ésser humà és un ésser social per naturalesa, i, per tant,
la seva socialització ha d’anar encaminada a viure interactuant
amb diferents relacions humanes, en cada un dels àmbits de la
seva vida, familiar, laboral, social o formatiu.
La missió dels diferents projectes de pisos assistits que té l’entitat
és la creació d’un recurs que faci possible un procés maduratiu als
joves, mitjançant d’un acompanyament, assessorament, orientació
i formació per facilitar i potenciar el seu procés d’autonomia personal i emancipació mitjançant una intervenció individualitzada.
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Descripció de l’activitat

Aportació de valor de la iniciativa

L’Associació ISIL és una organització creada i pensada per l’atenció
a les persones joves, oferint principalment cobrir la necessitat de
l’habitatge i a partir d’aquesta cobertura atendre els i les joves
de forma integral, amb un acompanyament als diferents àmbits
de la vida, segons les necessitats de cada persona. Actualment,
l’entitat té diversos projectes diferenciats per les necessitats de
cada col·lectiu. Disposa de tres pisos per a joves de 18 a 23 anys
en situació irregular, dos habitatges de l’ASJTET per a joves extutelats, un pis per a mares joves amb fills menors a càrrec, pisos
d’emancipació dins del programa IMEX i un programa laboral
d’ocupació de col·laboració amb SOC al qual es poden acollir
totes les persones ateses.

La creació de l’empresa d’inserció SIGA representa un impacte
positiu directe per a les persones joves ateses a ISIL, ja que
obre les portes al món laboral a molts dels joves que fins ara
han trobat moltes dificultats per accedir a una feina. La creació
de l’empresa, ha permès que ISIL mitjançant el dret de tanteig i
retracte de la Llei d’habitatge pugui adquirir habitatges, i aquests
siguin reformats pel personal l’empresa d’inserció. Una vegada
rehabilitats els habitatges s’ofereixen als diversos col·lectius que
l’associació atén, per tant, en seran beneficiaris els propis joves
o d’altres, famílies en situació de risc d’exclusió social i altres
col·lectius amb un contracte de lloguer social. D’aquesta manera
el benefici que genera SIGA té un impacte més enllà dels propis
joves, genera una millora a la comunitat i a l’accés a l’habitatge
per a persones en situació de risc d’exclusió social.

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

EMPRESA D’INSERCIÓ INICIATIVA
SOCIAL SIGA
Breu descripció
El context de la pandèmia va afeblir els canals d’orientació i d’inserció sociolaboral dels perfils amb majors dificultats de trobar
feina, que al mateix temps són els col·lectius als quals s’adreça
aquesta iniciativa.
E.I. Iniciativa Social Siga SL és una empresa d’inserció social que
té per objectiu la integració i la formació sociolaboral de persones
i col·lectius amb dificultats especials d›inserció laboral i en risc o
afectades per l’exclusió social, com a trànsit a l’ocupació ordinària,
mitjançant el desenvolupament de processos personalitzats
i assistits de formació en lloc de treball, habituació laboral i
social i treball remunerat en l’àmbit d’activitats que es descriuen
a continuació. L’activitat principal de l’empresa d’inserció és
la realització de reformes d’habitatges, obres i manteniment
d’habitatges. L’activitat de l’empresa s’ha pensat i creat en funció
de les principals sortides laborals de les persones per a les quals
s’ha ideat aquesta iniciativa, ja que les principals formacions que
els joves de l’entitat realitzen van orientades en aquestes tasques
laborals. A més, tenim la particularitat que principalment els pisos
en els quals treballarà el personal de SIGA són els propis pisos
de l’entitat, afavorint a l’economia circular, ja sigui amb el manteniment dels pisos que actualment estan destinats a programes
com amb la reforma integral de nous pisos que s’han adquirit
per ampliar l’oferta de projectes de l’Associació.

Necessitats identificades
L’empresa d’inserció SIGA es crea amb l’objectiu de donar sortida
professional a les persones que s’atenen als diferents recursos
de l’Associació ISIL, i l’empresa s’encarregarà de fer reformes i
manteniment dels pisos que l’associació adquireix per destinar-los
a lloguer social. D’aquesta manera ens assegurem una economia
circular on són les mateixes persones ateses que surten doblement beneficiades: són acollides en aquests pisos i a més hi ha
possibilitat de treballar fent la rehabilitació. A més a més, aquest
servei de caràcter social ofereix unes millores i un seguiment
més proper en les reformes i el manteniment dels habitatges
i espais de treball de les entitats socials, de les comunitats de
veïns, empreses i particulars del nostre entorn. A través de la seva
política de preus ajustats a la necessitat de les entitats socials i
qualitat de treball, donar un valor afegit a tots els seus serveis.
Per tant, la creació de la iniciativa SIGA dona resposta a dos grans
necessitats, per una part la necessitat d’obtenir un lloc de feina
a les persones que atenem i la necessitat d’oferir habitatge a la
comunitat a la quals es troben.

Principals objectius assolits
· Crear un espai favorable al desenvolupament i la integració
de persones en procés migratori, joves i de persones en risc
d’exclusió social.
· Crear condicions de formació teòrica i pràctica al mateix
temps per a les persones que estan en règim d’inserció laboral.
· Afavorir l’ocupabilitat i la inserció de les persones que estan
en el règim d’inserció laboral.
· Afavorir a l’accés a l’habitatge a les persones en situació de
risc d’exclusió social.
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Principals resultats obtinguts

Principals factors clau d’èxit

La trajectòria actual de la iniciativa és breu, ja que es va constituir
al mes d’octubre de 2021. Tot i així, durant aquests mesos de vida
els resultats obtinguts són positius i ens encoratgen a seguir
treballant per a la consolidació de la iniciativa. El fet de poder
contractar a joves que es troben acollits en pisos de l’entitat, i
una vegada contractats aquests joves han tingut l’oportunitat
d’emancipar-se, és un resultat que hem pogut assolir en aquest
temps. Un dels altres resultats qualitatius que actualment ja
podem presentar és el fet de poder oferir habitatges de lloguer
social a la comunitat, concretament a una família amb fills i a una
família monomarental amb un fill a càrrec. L’entrega d’aquests
habitatges també ha estat possible gràcies a la coordinació amb
altres agents socials del territori. Finalment, l’adquisició de nous
habitatges per part d’ISIL permetrà que SIGA en faci la remodelació i rehabilitació perquè diferents col·lectius vulnerables
puguin cobrir el dret a l’habitatge.

El fet que ISIL sigui una associació amb deu anys d’experiència,
amb un equip de professionals compromesos amb la comunitat
i amb l’entorn amb el qual treballen, ha facilitat enormement el
punt en el qual es troben actualment. La detecció de necessitats
de les persones ateses en els diferents projectes de l’associació
i el fet de buscar opcions i alternatives a la cerca de resultats ha
fet possible la creació de l’empresa d’inserció. També ha sigut
un punt a destacar que la gran majoria de les persones ateses,
joves entre 18 i 23 anys, realitzen estudis la gran majoria enfocats
a tasques que poden estar relacionades amb les reformes, la
construcció i el manteniment d’habitatges.
Un altre factor és la coordinació i el treball en xarxa. La necessitat
d’habitatge que hi ha a la nostra societat és un dels altres factors
que ha fet que poder oferir la rehabilitació d’habitatges hagi estat
un èxit en el desenvolupament de la iniciativa.

Algunes xifres: 3 persones contractades en situació de risc; s’han
entregat habitatges a dues famílies i a dos joves extutelats; s’estan
reformant quatre habitatges.

Dificultats i reptes superats en el desenvolupament
de la iniciativa

Abast de l’experiència

Tenint en compte el breu recorregut de l’empresa d’inserció, el
fet de constituir l’empresa i de quan anés avançant i donant els
seus fruits ha estat tot un repte per l’Associació ISIL.

La creació de l’empresa d’inserció SIGA es va constituir a l’octubre de 2021, el seu recorregut és curt, tot i que els resultats
i l’impacte social obtingut ja és significatiu. L’empresa té dos
treballadors contractats com a estructura i tres treballadors
amb un contracte d’inserció que els ha permès iniciar-se al món
laboral i poder millorar la seva situació. La creació de SIGA ha
permès a l’Associació ISIL, adquirir diversos immobles, poder
reformar-los i entregar-ne dos a famílies que es troben en la taula
d’emergència d’habitatge i dos més a joves extutelats. Aquests
habitacles per a joves extutelats, formen part del Projecte IMEX,
Itineraris d’emancipació d’èxit, projecte que s’ha iniciat aquest any
2022 amb el suport dels Fons Europeus juntament amb FEPA.
Aquest projecte té com a base l’acompanyament a l’emancipació
de joves extutelats, oferint assessorament i facilitant l’accés a
l’habitatge. Està previst que s’entreguin quatre habitatges que
estan en procés de reforma.

Persones implicades en l’experiència
Treballadores: 2
Membres equips directius: 1
Ateses: 39
Altres: 4
(joves contractats amb contracte d’inserció)

Una de les dificultats que ha hagut de fer front SIGA és aconseguir
ser competitiva en un ampli mercat d’empreses de rehabilitació
i reformes.
Un dels reptes que es planteja SIGA és que sigui un projecte
sostenible en el temps i no depengui en excés del finançament
públic.

Elements innovadors que aporta l’experiència
Aquesta iniciativa engloba dos conceptes que generen un gran
impacte i canvi social. S’inclou per una part el que es coneix com
a economia circular i també el que es coneix com a economia
social. El que porta a la pràctica l’empresa d’inserció SIGA és un
model professionalitzador de les persones innovador i diferent
del que gran part de la societat coneix. El conjunt de pràctiques
implica canvi i una transformació de les formes de producció, de
distribució i de consum a les que estem habituats socialment.
Pretenem amb l’impacte de la nostra iniciativa mitjançant l’activitat productiva i econòmica que realitza arribar a un canvi de
consum de serveis, sobretot per part de les entitats que formen
el tercer sector.
Al mateix temps considerem que SIGA genera una empresa circular, que afavoreix a la sostenibilitat i en poder aprofitar al màxim
la potencialitat de les persones que s’atenen a l’associació. De
manera que durant el temps que les persones són acollides als
pisos de l’entitat aquestes disposen d’eines i recursos per a poder
formar-se, d’aquesta manera adquiriran uns aprenentatges que
podran aplicar a l’empresa d’inserció. Al mateix temps els serveis

Premis La Confederació 2022

que ofereix l’empresa d’inserció repercuteix positivament tant a
la creació de lloc de feina, com a ampliar l’oferta de programes i
projectes destinats a cobrir la necessitat d’habitatge.

Principals factors que permeten la transferència
i replicabilitat
Des d’ISIL i des de l’empresa SIGA ens plantegem que des de
les entitats socials i del tercer sector s’aposti per aquest tipus
d’iniciativa, que valorin i donin resposta a necessitats socials i dels
col·lectius vulnerables als quals s’atenen. Nosaltres plantegem
una empresa de rehabilitacions d’habitatges, però aquest model
d’empresa d’inserció és aplicable a diferents àmbits dels quals el
tercer sector en pot ser client i al mateix temps fomentar el seu
èxit. Reivindiquem que les feines contractades pel tercer sector
estiguin compromeses amb empreses d’inserció laboral i amb
l’economia social, afavorint així al desenvolupament i autonomia
de les persones.
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