FEM EQUIP!
Recursos Humans
per al foment
de l’empresa inclusiva

Organitzen:

JORNADA DE TREBALL
25.11.2011
de 9 a 13 hores
Hotel Arts, Sala Pau Casals
BARCELONA

FEM EQUIP!

és una crida a tots els agents
que poden contribuir a que les empreses del nostre país siguin
cada vegada més inclusives: és a dir, a que apostin per donar una
oportunitat a aquelles persones que tenen major dificultat per
incorporar-se al mercat laboral i comptin amb les entitats socials
com a aliades a l’hora de buscar el candidat més idoni per cobrir
un lloc de treball. L’experiència de les organitzacions que conformen la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) en el
camp de la formació i l’acompanyament de diversos col·lectius
amb especial dificultat per trobar feina –joves, dones, persones immigrades, amb trastorn mental, privades o ex privades de llibertat,
discapacitades, etc.— representa un alt valor afegit per als responsables de recursos humans que pot ser beneficiós per a tots.
En base a la corresponsabilitat i el compromís per una societat
més justa i amb oportunitats per a tothom, la jornada de treball
pretén acostar al món empresarial la tasca que realitzen les entitats
socials i els programes de reinserció, amb el suport de l’Administració, per tal de potenciar les vies de col·laboració i facilitar que
les empreses contribueixin el màxim possible a la cohesió social
del país.
La Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS, creada l’any 2003, té com a objectius fonamentals
promoure la col·laboració amb l’Administració per millorar les polítiques públiques, impulsar
projectes innovadors amb vocació comunitària i dissenyar programes d’acompanyament per a
persones vulnerables. Apostem pel treball en xarxa, la complementarietat i la suma d’esforços
per generar canvis en l’entorn, la comunitat i l’individu, abordant sempre les situacions personals amb una perspectiva integral.

PROGRAMA
9.00 - 9.30h > Arribada dels assistents i recollida de material.
9.30 - 10.00h > Benvinguda, amb intervencions de:
• Sra. Rivero Delgado, directora de l’Hotel Arts.
• Sra. Teresa Crespo, presidenta d’ECAS.
• Sr. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”.
• Sr. Javier Ibars Álvaro, director del Departament de Relacions
Laborals i Afers socials de Foment del Treball.
• Sra. Esther Sánchez, secretària d’Ocupació i Relacions laborals del
Departament d’Empresa i Ocupació.
10.00 - 10.30h > Presentació dels programes inclusius d’ECAS, Obra
Social “la Caixa” i la Generalitat de Catalunya. Ponència: Iniciatives per
a una política d’ocupació responsable, a càrrec de Ricard Serlavós,
vicedegà d’Innovació Pedagògica i Qualitat Acadèmica d’ESADE.
10.30 – 10.45h > Presentació del programa de col.laboració entre
Obra Social “la Caixa” i InfoJobs, Oferta responsable.
10.45 – 11.35h > Business Case: Presentació de casos pràctics
de col.laboració entre empreses i entitats.

• Cas 1. Hotel Arts i Casal dels Infants per a l’acció social als barris.
Presenta l’experiència Jordi Sala, director de RRHH de l’Hotel Arts.
• Cas 2. Golden Line i Fundació Surt. Presenta l’experiència Lídia Llop,
coordinadora de RRHH de Golden Line.
• Cas 3. Sodexo i AVBC. Presenta l’experiència Mª Jesús Pérez,
responsable de RRHH de Sodexo.
• Cas 4. Correus i ACIDH. Presenta l’experiència Vicenç Ibáñez, responsable
de Comunicació de Correus.
• Cas 5. Desigual i Fundació Èxit. Presenta l’experiència Laura Yagüez,
Directora de Comunicació Interna de Desigual.

11.35 - 12.10h > Debat: El valor afegit de les entitats socials com
a proveïdores de recursos humans. Amb la participació de diferents
representants d’empreses i entitats, moderat pel periodista Josep
Maria Ureta.
12.10 - 12.30h > Conclusions de la jornada.
12.30 -13.00h > Aperitiu i cloenda.
Condueix l’acte Sonia Fuertes, membre de la Junta directiva d’ECAS.

ECAS és una plataforma d’intercanvi, diàleg i participació
d’entitats d’acció social no lucratives que treballen arreu
de Catalunya amb una perspectiva transversal en pro dels
processos individuals d’inclusió social de les persones amb
majors dificultats. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per
vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat
d’oportunitats i en la voluntat de transformar la societat per
fer-la més justa i cohesionada. Treballem en base als principis
de compromís i corresponsabilitat per fer efectius els drets
de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir
al benestar de tota la població.

Per a més informació :
ecas@acciosocial.org
Tel. 93 268 22 22, de 9h a 14h
www.acciosocial.org

Amb el suport de:

LA FORÇA D’ECAS:
• 85 ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL
• 795.000 PERSONES ATESES
ANUALMENT
• 8.500 PROFESSIONALS
• 4.000 VOLUNTARIS
•135 REPRESENTANTS
D’ENTITATS DEDICATS
A LA FEDERACIÓ

INSCRIPCIONS FINS EL 21.11.2011
www.acciosocial.org/empresa-inclusiva

