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Sessió de treball 20 de juny 
 

  

Buscar nous models 

En el procés de inserció social i d’autonomia personal, accedir a un 

habitatge és un pas crític. Representa la culminació d’una etapa i 

comporta acceptar responsabilitats i exercir la convivència.  

Les entitats que gestionen o utilitzen habitatges en els seus 

processos de inserció, afronten dificultats derivades del mercat de 

l’habitatge, de les problemàtiques personals dels seus usuaris, i de 

la complexitat de la pròpia gestió. Sovint, aquesta gestió comporta 

una gran dedicació de temps i recursos, i molts maldecaps. 

En aquest focus grup analitzarem aquestes problemàtiques i 

buscarem claus per definir models de gestió més eficients en base 

a aliances estratègiques entre entitats i/o amb altres actors que 

intervenen en el procés. 

 

Preguntes a fer-nos 

 Quin és el principal valor aportat per les entitats en la 

gestió de l’habitatge? 

 Per on tenim fugues d’energia en l’actual model de gestió? 

 Quin paper poden jugar els altres actors d’aquest procés? 

 Com podem guanyar flexibilitat i agilitat en la gestió del 

parc d’habitatges? 

Plantegem aquestes preguntes per ajudar als participants a 

comprendre les oportunitats i capturar el valor de les aliances 

guanya-guanya. 

 

Destinataris 

Responsables o membres dels equips directius de les entitats socials. 

Membres dels òrgans de govern de les entitats. 

 

Continguts 

 L’habitatge dins del procés d’inserció social i autonomia 

personal. 

 Dimensió del sector de l’habitatge assistit o tutelat. 

 Models de gestió de l’habitatge. 

 Creació de models alternatius de gestió. 



Resultats 

 Definició de models de gestió més eficients en base a una 

aliança estratègica. 

 Analitzar els reptes de les aliances.  

 Crear fonaments per generar aliances. 

Metodologia 

 Debat obert en base a la presentació de dades i entorn. 

 Anàlisi de models amb diferents instruments. 

 Presentació i debat de propostes d’aliances estratègiques 

Horari 

10:00 a 14:00 Focus Grup 

Data 

20 de juny de 2011 

Lloc 

ECAS, Via Laietana 54, 1r. Barcelona 

Inscripcions 

aliat@acciosocial.org, indicant nom, telèfon  i entitat. 
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