Catàleg
de serveis
2020
per Dispositius d’inserció sociolaboral

Des de Brots Consultoria Social, un any més,
oferim un catàleg de serveis a
l’administració pública, les entitats del tercer
sector i les empreses.
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SERVEIS:

ASSESSORAMENT

Implementació del model d’ocupabilitat per competències.
Redefinició de serveis, àrees i projectes d’ocupació.
Gestió dels recursos humans propis en clau de competències.
Desplegament de la perspectiva de gènere.

DISSENY I INNOVACIÓ
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de

projectes,
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serveis

i
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d’intervenció amb un especial èmfasi en la innovació, l’adaptació al canvi i la
millora permanent.

CREACIÓ I PRODUCCIÓ

Mapes d’ocupació.
Materials per als/les participants.
Recursos per al treball del mercat de treball.
Recursos per al treball de les competències transversals.

CONSULTORIA

Suport en la definició de protocols, processos i procediments de treball:
· Mapes conceptuals,
· Circuits de relació entre àrees, programes, serveis i departaments
· Descripció dels fluxos d’informació,
·Redacció dels procediments de treball per estandarditzar actuacions.

Acompanyament en l’anàlisi i l’avaluació dels serveis que es presten i
identificació de fortaleses i àrees de millora.
· Treball i anàlisi de la documentació existent.
· Grups focals per a la identificació i el treball per la millora dels elements clau,
· Redacció d’informes de diagnòstic, retorn, i propostes de millora.

Acompanyament en la implementació de models i metodologies de treball
basades en l’empoderament en projectes d’atenció a persones en situació
de vulnerabilitat i, específicament, en projectes i serveis d’orientació i inserció
sociolaboral.
· Anàlisi dels models i les metodologies de treball emprades.
· Acompanyament per la selecció de nous models i metodologies de treball a
implementar per part de l’equip de professionals.
· Suport en l’ajust dels models i les metodologies de treball seleccionades al
context específic de cada projecte, servei ó àrea.
· Elaboració de documentació, productes i materials que facilitin la
implementació dels models i les metodologies definides.
Consultoria.

FORMACIÓ DE PROFESSIONALS

Dissenyem i impartim accions formatives relacionades amb les nostres
àrees d’expertesa.
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CLIENTS:
Des de Brots Consultoria Social comptem amb la confiança i la complicitat de l’Administració Pública, les
Entitats del tercer sector, i les empreses. Treballem per donar resposta a les seves demandes i
necessitats de manera rigorosa. Despleguem propostes a mida i junts aconseguim resultats de màxima
qualitat.

www.brotsconsultoria.com
Carrer de Lluis Antúnez, 6 08006 Barcelona
Emma Ràfols
emma.rafols@brotsconsultoria.com
Laura Climent
laura.climent@brotsconsultoria.com

