ORIENTAR
ACOMPANYAR
INTEGRAR
GESTIONAR
PERSONES QUE
TREBALLEN PER
A PERSONES
Motivació
Interrelació
Creix la interrelació entre
associacions, cooperatives
d’iniciativa social i
fundacions sense ànim de
lucre que formen el tercer
sector social

Apareixen necessitats
emergents com atendre
joves d’altres països
sense referents adults

LES XIFRES

CAP A
ON VA EL
SECTOR?

FONTS DE FINANÇAMENT

6%

Nous reptes

Actuar en un sector
cada dia més complex
fa imprescindible
motivació i vocació.

1O %
altres

donacions

31.000
740

PERSONES CONTRACTADES

ENTITATS AMB PLANTILLES
DE 4 O MÉS PERSONES

61%

16%
23%

atenció a la
serveis
discapacitat
privats

3

subvencions,
contractació i
concerts públics

CICLES

lleure educatiu i
sociocultural

Animació
sociocultural
Integració
social

GRAUS

Educació social
Pedagogia
Treball social
Psicologia
Magisteri

7%

1O%
altres

45%

1O%

acció social a
infants, joves
i famílies

12% 16%

atenció a la
discapacitat
física o sensorial

Formació en
noves metodologies
i tècniques creatives
d’acompanyament als
joves i adaptació a la
transformació
digital

QUÈ
DEMANA?

Pràctiques
Xarxes socials
Autocandidatura

IMPRESCINDIBLE

Vocació
Valors ètics
Voluntat de
transformació
social
Treball en
xarxa

(webs de les entitats)

Teixit associatiu
Borses de treball
d’universitats
Col·legis
professionals

COMPETÈNCIES CLAU

Flexibilitat
Capacitat de
resolució
de conflictes
Gestió emocional
Autoconfiança
Treball en equip

Processos de selecció
per competències:
coneixements,
aptituds, habilitats,
destreses, actituds

OPORTUNITATS PROFESSIONALS

Gestió de projectes
Traducció
Orientació laboral
i prospecció
Mediació social
Formació social

I ARA
QUÈ?

QUÈ
OFEREIX?

SALARIS

3,17 %

PER AL TREBALL AMB JOVES

Ús de xarxes socials
Open mind
Capacitat de gestió
de les emocions
Creativitat en el
disseny d’actuacions

Oportunitats per a
diferents perﬁls en empreses
que tenen una manera de fer
diferent. A banda de l’àmbit
de la intervenció, també hi ha
oportunitats en la gestió de les
entitats: comunicació, àrees
jurídiques, etc.

CONTRACTACIÓ

ESCLETXA
SALARIAL

(mitjana a la ciutat: 21,9 %)

Relació especialment
baixa entre el més alt
i el més baix

ENTITATS DEL
TERCER SECTOR
SOCIAL A
BARCELONA

atenció a la
discapacitat
psíquica i
intel·lectual

FORMACIÓ

ACCÉS A OPORTUNITATS
PROFESSIONALS

Millora de
salaris i
condicions

4

PERSONES CONTRACTADES
SÓN DONES
atenció a persones
amb problemes de
salut mental

REPTE

DE CADA

Vinculada a
subvencions
i programes
públics

FES
EL
CLIC

OPORTUNITAT

Treball
orientat
a les
persones

ENXARXA’T

