Activitat més
destacada de
les línies d’acció
durant el 2015

“Perseguim millorar l’ocupabilitat
per tal que les persones no només
surtin de l’exclusió, sinó que
tinguin oportunitats de sortir de
treballs precaris”

Inclusió social i laboral
Xesca Muñoz, responsable d’empoderament econòmic
La necessitat d’accedir al mercat de treball que tenen les dones de certs col·lectius,
els que més pateixen els efectes de la crisi, és el sentit de la feina de la línia d’inclusió.
Davant aquesta necessitat, el nostre repte és dissenyar estratègies per què les
persones en situacions d’exclusió hi puguin accedir en igualtat d’oportunitats. Per
ampliar les oportunitats de sortir-ne, ens allunyem dels programes més genèrics
─en què entra tothom i només es treballa la recerca de feina al mercat formal─ i
procurem dissenyar programes a partir del coneixement específic dels col·lectius,
per tal que responguin a les necessitats de les persones.
Més enllà de la inserció laboral, perseguim millorar l’ocupabilitat, professionalitzar
els perfils, per tal que les persones no només surtin de l’exclusió, sinó que tinguin
oportunitats de sortir dels treballs precaris en què estan instal·lades.
Un dels grans reptes de l’àrea és augmentar els programes que permetin oferir
oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió davant del mercat de treball
alhora que permetin que l’ocupació protegida tingui un efecte multiplicador i
impacti sobre la comunitat. Aquesta seria una línia nova, desenvolupada durant
el 2015. El programa de lluita contra la pobresa energètica, impulsat per entitats
d’ECAS i l’Ajuntament de Barcelona, a través del qual vam contractar persones
en risc d’exclusió per desenvolupar una feina d’assessorament a persones que
patien pobresa energètica, ha estat la primera experiència en aquesta línia que
aspirem que creixi dins l’entitat.
També hem fet un pas endavant en els programes d’atenció a dones que
exerceixen treball sexual. Històricament, se seleccionaven els perfils que tenien
més possibilitats d’inserció al mercat de treball formal, però ens hem plantejat
reconvertir el programa, obrir-lo a més perfils i incloure totes les dones que es
plantegin fer un procés d’empoderament, que no té perquè acabar amb una
inserció laboral, sinó que respecta la llibertat de seguir exercint i de només voler
millorar el perfil professional.

Els projectes d’emprenedoria també han fet un gir, a més de créixer. Sempre ens
havíem fixat en un col·lectiu: les persones que volen autoocupar-se perquè no troben feina al mercat formal. Ara, investiguem altres formes d’emprenedoria, per
a perfils més professionals i tecnològics. L’emprenedoria en el marc de les noves
tecnologies és una línia que hem tastat durant el 2015 i en què esperem entrar
de ple el 2016, amb un projecte d’smartcities dirigit a desenvolupar idees innovadores que puguin ser exportables per patentar-les i posar negocis en marxa.
Durant el 2015, amb un projecte adreçat només a joves, hem pogut entrar al sector i conèixer-ne les oportunitats. Ha estat una llavor que creiem que el 2016 pot
desenvolupar-se.

La relació amb les empreses: una peça clau
Les empreses són les que han de donar sentit final a la feina que fem: mediar entre les
necessitats de les dones i les necessitats del mercat. Per això, el contacte i la intermediació és una peça clau del treball de l’àrea.
Apropar-se a l’empresa, conèixer els perfils que hi funcionen bé i fer-li un pack a mida,
és una fórmula que funciona. Ara bé, inserir un col·lectiu demana invertir temps i diners,
i no totes les empreses tenen la mateixa sensibilitat.
No ens oblidem que, a Surt, treballem amb un col·lectiu amb dificultats de conciliació i
que, moltes vegades, no té les competències de base que es requereixen al mercat de
treball i, per això, el que fem és detectar les sortides laborals possibles. Ara bé, una
cosa és la sortida laboral a curt termini que pot trobar una dona, per sostenir-se, que
sol ser un treball precari, com la neteja o al sector de l’hostaleria, i l’altra és l’objectiu
laboral de la persona, el seu projecte, on vol arribar. Hem de buscar l’equilibri.
L’essència és treballar per processos, no de manera encapsulada. És a dir, les dones
no vénen puntualment a nodrir-se, sinó que fan un treball de recuperació d’habilitats
i competències i donen resposta a “què és el que jo puc fer, a llarg termini?”. Buscar

feina no acaba mai. Tu véns aquí, busques una feina de moment i ens plantegem què
podem fer i fins on vols arribar. Hi ha la línia d’autoocupació, hi ha la línia de formació
i, si et queda molt lluny, busquem un treball protegit. Però el procés no s’atura. I, quan
diem procés, és en clau d’empoderament, és a dir, que mira totes les esferes vitals de la
persona (la formativa, la laboral, la personal...) i et va equipant per tenir un pla a llarg
termini. La precarietat l’entenem com un “de moment”. Les persones que creuen en les
seves possibilitats poden tenir recorregut.

411 dones ateses amb accions d’intermediació i objectius d’inserció
52% d’inserció
315 contractes

Les empreses contactades i amb les quals s’ha mantingut la col·laboració, s’han
realitzat accions de formació, pràctiques laborals en empreses i inserció són:

Clece

Fundació Intermedia

La Balear

Fundació Ana Bella

TOYSRUS

Supermercats Jescpac

Suara SCCL.

Merkal Calzados

Norai

Sodexo

Fundació Integra

Ndavant

La Clara Restaurant

Hostal Sant Jordi

Fundación Quiero Trabajo

Deliberry

Restaurant Armonía

Dispositiu d’Inserció i Recol·locació (DIR)

Des del 2006, Surt implementa aquest programa amb l’objectiu de recol·locar
les dones que exerceixen treball sexual i que es plantegen buscar alternatives al
mercat de treball formal. És un programa subvencionat per l’agència ABITS de
l’Ajuntament de Barcelona i un dels programes més arrelats a Surt per les sinèrgies amb l’àrea de recerca i innovació de l’entitat i pel coneixement profund de
les necessitats del col·lectiu.

40 dones participants · 60% d’inserció assolida

Catalunya emprèn

L’autoocupació és una alternativa molt vàlida per a les persones que no encaixen
en la demanda del mercat de treball. Moltes de les dones que atenem, acaben
essent-ne excloses i hem de buscar alternatives, que passen per l’autoocupació
forçada. A través del programa Catalunya emprèn, en parternariat amb Impulsem SCCL., duem a terme accions de suport, orientació i assessorament per a persones que volen emprendre i donar aquesta alternativa per impulsar persones
que volen sobreviure en el mercat de treball. És una línia d’acció molt necessària
per assolir l’objectiu d’empoderament econòmic de les dones.

139 dones participants i 72 homes · 266 hores de formació

Dinamització de la plaça de les Glòries

La trajectòria vital de moltes dones fa que passin molt de temps fora del mercat de
treball i tornar-hi suposa un salt immens. Per això, els facilitem que experimentin
un estat prelaboral, abans d’incorporar-se al mercat de treball formal.
El projecte de dinamització de la plaça de les Glòries, subvencionat per Foment
de Ciutat, de l’Ajuntament de Barcelona, dinamitza l’espai públic i és un exemple d’oportunitat de treball protegit. Les dones que hi participen, pertanyents a
col·lectius d’alt risc (com treballadores sexuals, gitanes o víctimes de tràfic per a
l’explotació sexual) es troben fent processos d’empoderament i, dins del procés,
ocupen un lloc de feina en què desenvolupen durant sis mesos les seves habili-

tats, identifiquen competències, les posen en valor i agafen rodatge i confiança
per fer el pas posterior: tornar al mercat formal.
Les dones contractades per l’entitat fan d’informadores i vetllen pel conjunt del
mobiliari que hi ha disponible a la plaça, tot interactuant amb la ciutadania. És
una fórmula que dóna sortida a les necessitats de les dones de trobar un lloc de
feina, alhora que segueixen el treball per tal de millorar les seves competències.
A més, la seva feina impacta en la comunitat, al donar vida a un espai públic que
estava infrautilitzat.
Les jornades parcials els permeten anar-se formant en paral·lel i, després dels sis
mesos en què la persona desenvolupa la feina, aconsegueix tenir més assentats
els reptes que es planteja per professionalitzar-se. Els llocs de treball protegits
que ofereix el programa són una plataforma sobre la qual construir el pla de treball a llarg termini.

15 dones contractades · El 50% són dones transsexuals

Projecte amb Rosas Crafts

Una de les fórmules per les quals apostem és detectar les oportunitats dins del
mercat de treball, treballar-les amb l’empresa privada i oferir una formació que
tingui una sortida laboral. El projecte amb Rosas Crafts és un exemple d’aliança
estratègica amb l’empresa privada que ha apropat les dones al mercat de treball,
les ha professionalitzat i n’ha multiplicat les possibilitats d’inserció.
Rosas Crafts tenia la necessitat d’incorporar cosidores amb coneixements específics i va dissenyar una formació de costura que van rebre dones participants als
programes de l’entitat, seleccionades segons l’interès per la formació professionalitzadora i l’encaix en el perfil requerit. El percentatge d’inserció ha estat significatiu. Aconseguir formacions a mida en aquesta línia és una de les prioritats
de l’àrea.

15 participants · 156 hores de formació · 5 insercions laborals

“M’he adonat de tot el que valc”
Les tombones, les taules, les cadires i els parasols ja estan muntats quan la Lineth
arriba al seu lloc de feina, en el torn de tarda. Comença una jornada de mantenir
en bones condicions l’espai i d’informar la ciutadania interessada en aprofitar el
mobiliari.
La Lineth és una de les agents de dinamització de la plaça de les Glòries. Ja hi ha
treballat els sis mesos que preveu el programa, però se li ha donat l’opció de fer-hi
dos mesos més. “Estic molt, molt, agraïda de l’oportunitat de participar al projecte,
perquè m’he adonat de tot el que valc. I espero que continuï, per tal que més noies
experimentin aquesta vivència i les ajudi a trencar amb l’esquema que sempre hem
dut, amb el temor a la societat, i a adonar-se que és vàlid participar”, comparteix.
Confia que incloure aquesta experiència al currículum li facilitarà trobar un lloc de
feina de cara al púbic, el que ha descobert que és el seu objectiu laboral i pel qual
ha demostrat aptituds.”A la plaça de les Glòries, hi va molta gent gran, que necessiten algú que els parli i que les ajudi, per exemple, a cobrir-se del sol, i inclús
a seure i aixecar-se. Em fa sentir molt bé poder ajudar-les, m’omple de satisfacció
poder-les correspondre, ajudar i arrencar-los un somriure”.
A l’acabar el període a Glòries, la Lineth continuarà vinculada a Surt en la recerca
de feina. Prèviament a tenir el lloc de feina protegit, ja havia trobat en l’entitat el
suport que requeria per tramitar la nacionalitat i per iniciar el procés d’empoderament:”Surt m’ha ajudat a conèixer-me profundament i a donar-me un valor que no
tenia descobert plenament”.
“En la meva personalitat, hi havia un cert tabú, pel meu gènere, perquè sempre
ens han tingut una mica aïllades. Per sort, a Catalunya he trobat persones que
s’han preocupat de la nostra situació i han intervingut oferint-nos formacions i
obrint-nos portes”, ens explica aquesta panamenya, assentada des de fa deu anys
a Barcelona, i conclou, visiblement emocionada: “Em sento un exemple per les
meves companyes. Oportunitats com aquesta ens permeten adonar-nos que servim
per a moltes coses més que les que hem fet fins ara”.

“És inviable fer un procés
d’inserció laboral amb una
dona que està a punt de
ser desnonada”

Atenció social
Sira Vilardell, directora operativa
La línia d’atenció social sorgeix dins l’entitat al veure que les dones que arribaven
als programes vivien situacions cada vegada de major vulnerabilitat, sobretot, des
del moment que es van començar a notar els efectes més crus de la crisi. Vèiem
com els impactava, com es trobaven en situacions de molta dificultat econòmica
que feien inviable el seu procés d’inserció laboral o altres processos que estaven
duent a terme, perquè la seva situació personal prenia una rellevància molt superior a la del procés que estaven fent a través dels programes de Surt.
És inviable fer un procés d’inserció laboral amb una dona que està a punt de ser
desnonada. Situacions com aquesta cada vegada eren més i més cruentes. Calia
atendre aquestes situacions d’extrema vulnerabilitat per fer altres passos amb les
dones. Arran d’aquí, ens plantegem obrir la línia d’atenció social, que comencem
a engegar l’any 2012. El 2015, la línia està consolidada i té capacitat de detectar
les necessitats específiques de dones amb perfils similars, alhora que amb molta
diversitat.
El que volem és que les dones que es troben en situacions de més dificultat puguin
fer un procés per recuperar les seves eines, que adquireixin molta consciència i
agafin autonomia per què hi puguin fer front i puguin ser conscients de com han
arribat aquí, què les hi ha dut, i com poden gestionar-ho per sortir-se’n, tot indentificant molt bé, alhora, quins elements són totalment estructurals.
Hi ha moltes situacions de desigualtat que ja hi eren i que la crisi ha redimensionat. Que les dones facin un recorregut de presa de consciència, que no es culpabilitzin, i, sobretot, que tinguin clar quines són les capacitats i les competències
que tenen i que puguin desenvolupar-les per fer front a la situació i sortir-se’n de
manera molt més autònoma i molt més conscient, és el que nosaltres volem. Ara
bé, paral·lelament, és imprescindible treballar la cobertura de les necessitats que
tenen les dones. Quan surten del programa, no surten només havent rebut una
ajuda alimentària o econòmica, sinó havent fet el procés de presa de consciència
i de desenvolupament de competències, per la qual cosa, surten molt més reforçades i molt més empoderades.

Mirant cap als propers anys, perseguim que cada vegada es vinculin més empreses, entitats i agents socials a la Xarxa de Solidaritat que impulsem en el marc
del programa Obrint Portes. No només a través de donatius, sinó oferint temps,
amb voluntariats corporatius o amb els seus coneixements. És clau comptar amb
empreses que estiguin sensibilitzades i puguin implicar-se en els processos d’inserció de les dones. Ampliar al màxim la xarxa de solidaritat i corresponsabilitat
és el repte.

24 empreses i entitats col·laboradores de la Xarxa de Solidaritat
26 persones voluntàries de les empreses
3 voluntariats corporatius

Obrint portes

L’Obrint Portes, com a programa marc dins de la línia d’atenció social, el que treballa és la cobertura de necessitats, processos d’empoderament, acompanyament
a la inserció laboral, com a part del procés d’empoderament, i incorpora una línia
d’habitatge d’inclusió temporal.

Habitatge d’inclusió temporal

La línia s’obre l’any 2014, en coordinació amb Serveis Socials, al detectar que, per
a moltes dones, l’habitatge és la principal dificultat, perquè estan a punt de ser
desnonades, perquè no poden fer front al lloguer o perquè viuen en situacions
de molta precarietat. Oferim un recurs temporal per què les dones, mentre fan el
procés d’empoderament i inclusió, puguin tenir un dels punts forts de vulnerabilitat i de possibilitat d’exclusió resolt.

6 dones ateses
7 fills i filles ateses
3 insercions

Espai d’empoderament familiar

El que ens permet és donar cobertura a les necessitats més bàsiques en situacions
d’exclusió.

La vulnerabilitat extrema que viuen les dones impacta de manera directa en les
relacions amb els seus fills i filles, en les seves situacions psicològiques i emocionals.
Amb l’enfocament familiar, busquem promoure els vincles afectius segurs, la
responsabilitat compartida, les habilitats comunicatives, que les famílies, moltes
monomarentals, tinguin espais més lúdics, pedagògics i culturals per treballar les
relacions amb els seus fills i filles.

El nostre objectiu principal és que les dones facin els seus processos d’empoderament, no substituir els Serveis Socials. Fem de complement per què tinguin les
condicions bàsiques per tirar endavant els seus procesos d’inserció i d’inclusió,
no amb finalitat assistencialista.

Es tracta d’un espai on trobar resposta a aquestes necessitats més específiques
i, alhora, connectar les famílies amb el territori, que puguin conèixer recursos
lúdics, educatius i culturals, així com espais que poden oferir-los recursos i fer-hi
sortides per entrar-hi en contacte.

150 dones participants
377 beneficiàries indirectes
34 dones han millorat l’ocupabilitat

7 famílies participants
17 persones participants

El sostre, una peça de l’empoderament
Ha viscut violència masclista. N’ha sortit. Ha sobreviscut. Ha anat de feina en feina
al sector de serveis. També, de pis en pis. Les condicions dels habitatges als quals
ha tingut possibilitat d’accedir, igualment precàries. “Cobrava el PIRMI i, abans
del pis d’ara, estava en un pis a Trinitat Vella que va resultar que me l’estaven
rellogant. Jo creia que pagava el lloguer al propietari, però no l’era. I un dia la
propietària autèntica va reclamar el pis i vaig haver-lo de deixar”. D’això ja fa
un any, explica la Faiza. Avui, és una de les dones que habita el pis d’inclusió
que Surt posa a disposició de participants del programa Obrint Portes, per tal de
facilitar-los el procés d’inserció laboral i d’empoderament davant la impossibilitat
d’accedir a un habitatge digne.
“El problema no és només que l’habitatge sigui car, sinó que cal tenir una nòmina
per accedir-hi”. La Faiza sintetitza així el problema per al qual busca solució amb
l’acompanyament de l’entitat i dels Serveis Socials. El problema es diu ràpid, però
donar-hi resposta demana temps. Com és característic de les realitats de pobresa i
risc d’exclusió, la Faiza té múltiples fronts oberts per atacar. Per fer-ho, ha comptat
amb recursos lingüístics, suport per a la recerca de feina i la inserció laboral,
per fer gestions i tràmits, amb acompanyament per ampliar la xarxa social i amb
suport jurídic, a més del recurs habitacional.
També, la Faiza rep ajuts bàsics d’alimentació i roba i ha fet formació i pràctiques
professionals en el marc del programa Obrint Portes, amb la mirada posada en
ampliar les oportunitats d’inserir-se al mercat de treball, una peça central en el
procés d’empoderament que ha encaminat amb Surt.
Tenir el sostre assegurat li ha donat respir el darrer any. Ara bé, la necessitat clau
a resoldre per deixar enrere la situació de vulnerabilitat econòmica i social, encara
no ha tingut oportunitat de cobrir-la. “Segueixo buscant feina. No m’han trucat. No
és bon moment, amb molta gent a l’atur... I per tenir un pis em cal un contracte.
I quan el tingui, també necessitaré un lloc on deixar les nenes, perquè no puc
treballar i tenir-les a casa”, explica, a l’expectativa de canvis.

