
PLANIFICACIÓ CURS 2022-2023

(setembre 2022)

PRESENTACIÓ

Aquest nou curs s’inicia sense restriccions per la covid19 i en el marc d’una forta crisi
socioeconòmica per les conseqüències que ha deixat la covid19 i les que està ocasionant la
situació de guerra a Ucraïna. Aquesta situació fa aflorar noves necessitats en les persones que
acompanyem a Saó, molt vinculades a la salut mental i a l’accés al món laboral, especialment
en els joves, i en les famílies i adults que ja venien de situacions de fragilitat social i
econòmica.

Aquestes circumstàncies, unides també al context polític de l’administració pública catalana i
espanyola (noves eleccions municipals i legislatives al 2023, govern de la Generalitat en
minoria), generen incertesa quant a l’evolució de les polítiques socials que s’impulsaran i a
l’estabilitat dels fons que s’hi destinaran al sector social.

A nivell intern, aquest curs treballarem en el desplegament de les línies estratègiques
aprovades el curs passat, a traves de 4 equips de treball transversals.

També en clau interna, comencem el curs immerses en el procés de digitalització que ens està
permetent actualitzar eines i recursos de gestió (crm, gestió documental, nas) i que requereix
d’un període de migració, adaptació i aprenentatge per part de tot l’equip.

Com sempre, incorporem elements de flexibilització per a facilitar que l’entitat es pugui
adaptar el més ràpidament i de la manera més eficaç al context que ens anem trobant en cada
moment. Un dels elements clau de flexibilitat te a veure amb els recursos econòmics i amb les
persones treballadores i les funcions que desenvolupen.

Les línies de treball general venen determinades per les línies estratègiques, pels diferents
plans transversals vigents, per les normatives aplicables, els recursos econòmics i materials
disponibles, així com per les propostes de millora que es van posar de relleu a l’IRD i l’anàlisi
de riscos i fortaleses.

PROPÒSIT I ACCIONS DE CADA PROJECTE

A nivell global de projectes, s’han planificat accions a partir de les valoracions de tots els
projectes, de les accions transversals del curs passat i de l’actualització de l’anàlisi DAFO, i
amb l’objectiu de:

Seguir enfortint i consolidant el nostre estil d’intervenció des de l’escolta i la reflexió per a
generar accions transformadores

Es posa el focus en:

- Generar comunitat al Prat: “Fent Prat” i impuls al voluntariat

- Intensificar la centralitat de la persona: desenvolupar com fem l’Atenció a la diversitat,
impulsar la participació de les persones participants, generar experiències i vivències de les
persones participants.



- Seguir aprofundint en un estil de gestió participatiu, transparent i eficaç: millora sistema
coordinacions i de les eines de gestió

A continuació s’indiquen els propòsits i les accions de millora que s’encetaran des de cada
projecte:

Projecte Propòsit Accions

SIS Ruta /Suetí Contribuir a que els progenitors, o
persones que tinguin la tutela o la
guarda dels infants o adolescents,
tinguin l’oportunitat d’oferir-los el
nivell bàsic que necessiten per a un
desenvolupament integral adequat i
millorar les parentalitat i
marentalitat responsives.

SIS Ruta:

- Garantir la intensitat i qualitat de
la intervenció.

- Augmentar la participació activa
de les famílies en la comunitat.

- Potenciar els espais grupals.

- Implementar criteris unificats de
registres cercant l’optimització.

- Potenciar la figura masculina dins
el sistema familiar.

SUETÍ:

- Realitzar acompanyament
familiars a les activitats d’oci
cultural del territori.

- Revisar l’estat actual del pla de
treball de cada família, fent una
valoració conjunta respecte la seva
continuïtat i compromís

- Continuar treballant la vinculació
i motivació de les famílies pel
projecte.

- Participar d’activitats
comunitàries

Somriu Contribuir a que tots els infants i
adolescents puguin accedir a un
espai extraescolar de lleure
inclusiu, de socialització i
d’aprenentatge.

- Afavorir la integració i la
participació universal al projecte.

- Reforçar la vinculació i implicació
de les famílies dins el projecte.

- Afavorir el compromís, la
responsabilitat i el sentiment de
pertinença al grup.
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- Creació d’una activitat mínim al
trimestre dirigida pels propis
adolescents.

Reforç Ed i
TSEE

Millorar els processos
d’aprenentatge, inclusió i èxit
escolar dels infants i adolescents.

- Cercar una eina digital que ens
permeti fer el seguiment dels casos
de manera compartida per tot
l’equip educatiu.

- Realitzar el curs de sensibilització
de la llengua amb tot l’equip de TSE
i RE amb la col·laboració del CNL.

- Revisar el projecte incorporant la
perspectiva del marc lògic.

Bassa Contribuir a que els adolescents i
joves sostinguin els seus processos
formatius i adquireixin autonomia
per fer-lo.

- Realitzar una formació i/o
coordinació amb agents
especialitzats en atenció a la
diversitat per tal d’elaborar el pla
d’atenció a la diversitat del projecte.

- Revisar el projecte incorporant la
perspectiva del marc lògic.

- Incloure un objectiu específic
d’assistència i participació en el pla
de treball de cada jove.

- Assistir a les coordinacions de
casos amb tots els agents del
circuït.

Pati.Pami Contribuir a que tot el jovent
accedeixi i sostingui processos de
creixement i d’autonomia personal i
fomentar la seva aportació a la
comunitat.

- Posar èmfasi en el treball de casos
en les reunions d’equip.

- Participar en la supervisió de
casos.

- Implicar més als i les joves amb
l’organització dels tallers o
activitats grupals.

- Difusió de les diferents accions del
projecte durant el curs.

Marhaba Contribuir a que els joves
nouvinguts coneguin els idiomes
català i castellà i coneguin els
recursos que ofereix la comunitat.

- Recerca i resolució favorable de
subvencions alineades amb el
projecte

- Revisar el projecte incorporant la
perspectiva del marc lògic.
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Labs formatius
manteniment,
cuina, lab
creatiu

Fomentar que els joves que han
abandonat o no han iniciat
processos formatius retrobin i
descobreixin la motivació per
retornar a circuits formatius o
laborals.

- Replantejar la difusió que es
realitza envers les formacions per
tal de captar més joves i que ens
facin derivacions dels diferents
agents del territori.

- Reformular la formació de
reformes per tal de tenir més joves i
que s’incorpori en el contingut a
treballar tècniques sobre economia
circular vinculades a les reformes
d’edificis.

Inserció Contribuir a la millora de
l’ocupabilitat de les persones que
tenen especials dificultats per
accedir al mercat de treball ordinari
i per sostenir un lloc de feina i per
millorar l’autonomia en el procés de
cerca de feina.

-Introduir la mirada interseccional
en la intervenció

-Aprofundir en el coneixement de la
nova Reforma laboral i la nova Llei
d’Estrangeria que afecta a l’accés al
mercat laboral dels participants al
projecte

Tallers
integració

Contribuir a que les dones
nouvingudes, especialment d’origen
magrebí, s’integrin a la comunitat
mitjançant el coneixement de
l’idioma castellà i català.

- Recerca i resolució favorable de
subvencions alineades amb el
projecte

- Revisar el projecte incorporant la
perspectiva del marc lògic.

Empresa
inserció

Millorar l’ocupabilitat dels joves en
risc d’exclusió i el desenvolupament
de les seves competències per a que
puguin sostenir processos
formatius i laborals.

-Incrementar les oportunitats de
negoci que repercuteix en la
contractació de joves a l’EI

-Aconseguir noves línes de
finançament (licitacions, concurs,
etc)

Administració Facilitar el dia a dia i la presa de
decisions a totes els que treballen
pel Projecte SaóPrat, gestionant els
aspectes econòmics, laborals, de
compliment normatiu i
administratius en general.

Millorar la gestió documental
(digital i físic)

Millorar la gestió RH

Millorar el pla d’acollida que
s’aplica per a les persones que
iniciïn la seva activitat a Saó:

Sistematitzar i protocol·litzar
procediments claus per la relació
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entre administració i la resta de
projectes

Captació Contribuir a la diversificació de les
fonts d’ingressos de SaóPrat i
millorar la sostenibilitat
econòmica.

Elaboració de l’estartègia i pla de
captació

- Elaboració del pla de fidelització

- Actualització i gestió de la base de
dades.

Comunicació Incrementar el grau de visibilitat i
empatia de la societat i les parts
interessades de Saó amb la tasca
socioeducativa que es duu a terme.

Elaboració del pla de comunicació.

Establir indicadors i fer avaluacions
sistemàtiques de les accions
planificades

La planificació operativa es fa per quadrimestres, sempre que sigui possible per les
característiques del servei, per tal de dotar-nos de més eines de flexibilitat davant el context
actual.

Aquesta planificació s’elabora i concreta per cada un dels equips educatius i tècnics. Una
vegada elaborada s’informen a la Coordinació General de projectes per tal de compartir les
activitats que es realitzaran.

Al final del període programat l’equip educatiu realitza una reunió per tal d’avaluar el període
finalitzat, qualitativament i quantitativament, per detectar noves propostes de millora i per
començar a esbossar la programació del següent període.

Aquesta sistemàtica ens permet mantenir una programació flexible i dinàmica depenent del
moment i les circumstancies del projecte.

En relació a les línies estratègiques, hi ha 4 grups de treball que que avançaran en el seu
desplegament.

Joves Creació d'un projecte d'autogestió d’un espai
Jove.

Salut Mental Protocol de suïcidi: actualització

Interseccionalitat Incorporar la perspectiva interseccional en
el disseny dels projectes i a la pràctica
socioeducativa de l’associació.

Sostenibilitat Millora de les eines de gestió i traspàs de la
gestió de les subvencions a l’àmbit
d’administració.
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Definir l’estratègia global de captació

Donar visibilitat a les accions de mesura de
l’impacte que actualment estem utilitzant.

En relació als plans transversals :

Pla de formació Les jornades de centre : 3

Espais de reflexió i indagació:

-Es programen sessions mensuals per a
l’anàlisi i la reflexió de la pràctica educativa
dels casos compartits entre professionals de
diferents projectes, i en cas que algun cas ho
requereixi es fan convocatòries
extraordinàries.

- Es programen sessions mensuals per a l’
anàlisi i reflexió de la pràctica educativa de
casos amb supervisió externa especialitzada,

Formacions tècniques.

Formació en interseccionalitat

Les persones treballadores podran
demandar altres formacions tècniques per
reforçar aspectes tècnics que requereix el dia
a dia

Pla d’acollida Se seguiran programant les formacions
d’acollida en identitat de SaóPrat que siguin
necessàries.

Pla de Pastoral De manera sistèmica en la planificació dels
diferents projectes, les programacions de les
accions posen l’accent en:

- la descoberta i desplegament de la pròpia
identitat,

- l’educació en valors i

- el treball de la interioritat

Pla de Voluntariat El pla d’acció per a aquest curs posa l’accent
en poder incrementar el nombre de persones
voluntàries tot mantenim l’estàndard de
qualitat en l’acompanyament a les persones
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voluntàries i als equips de l’entitat que les
acullen

PRESSUPOST PEL CURS 2022-2023

Finançament públic  ………………… 699.153,42 € Atenció directa  ……………………1.043.688,60 €

Finançament privat ……………………464.226,40 € Comunicació ………………………………10.000,00 €

Ingressos propis  ……………………………27.000,00 € Administració  ……………………….  125.000,00 €

Total  ……………………………………………   1.190.379,82 € Altres despeses ………………………….10.000,00 €
Total  ……………………………………….  1.188.688,60 €
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Resultat positiu esperat ……………………..1.691,22 €
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