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Objectiu del programa avaluat
L'objectiu d'aquest programa és realitzar formació ocupacional transversal i
pràctiques laborals mitjançant la contractació de persones en situació de
desocupació perceptores de la renda mínima d'inserció per afavorir la inserció
laboral, millorar l'ocupació i prevenir les situacions d'exclusió social i laboral.

Persones participants i col·lectiu destinatari

1.414 persones participants dels col·lectius prioritaris següents:
Joves d’entre
18 i 30 anys

Dones amb
càrregues familiars

Majors de 40
anys

Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de
percepció de la prestació de l’RMI (Renda Mínima d’Inserció)

Actuacions ocupacionals
Aquest programa preveu la realització d'accions d'experiència laboral i
formatives encaminades a afavorir la inserció o reinserció sociolaboral i
millora de la seva ocupabilitat d'aquest col·lectiu en greu risc d'exclusió.

Inversió
Import atorgat amb cofinançament del Fons Social Europeu – FSE

10.837.791 € convocatòria amb Administracions Locals
772.791 € convocatòria amb Entitats sense ànim de lucre
Metodologia de l’avaluació

360º
Ex-ante

Ex-post

L’avaluació ex post
mesura els resultats i
impactes després de
l’execució del
programa

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

Qualitativa

Quantitativa

Els mètodes quantitatius
inclouen l’anàlisi de
dades disponibles i els
qualitatius entrevistes i
grups de treball

Holística

Parcial

L’avaluació holística se
centra en la fase de
disseny del programa,
fins a la seva
implementació,
resultats i impacte
(anàlisi contrafactual)
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Perfil de la persona participant

Resultats

36,6% dones
63,4% homes
Edat

37,0% 34,9%

Utilitat social
Positiva: per cada participant se n’han
beneficiat 2 persones de la unitat familiar
Millora de l’ocupabilitat en dos àmbits:
inserció laboral i utilització posterior de
serveis del SOC.

35,20%

15,0%

10,7%

2,5%

(any de
l’avaluació)

persones
estrangeres

Col·lectius prioritaris

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
anys anys anys anys anys

1.414

De
persones participants, més del
80% són titulars de la prestació RMI

Nivell d'estudis
Sense estudis
Estudis inferiors

16,0%

El grau d’inserció entre titulars i beneficiaris
és similar

Secundaris
Superiors
Universitaris

82,4%

El programa produeix un grau d’inserció
lleugerament superior en dones que en
homes

1,4%

Càrregues familiars

Satisfacció
30,1%

L’impacte social i familiar tant de les persones
participants com de l’entorn familiar és positiu:
increment de la font d’ingressos durant el
programa, millora de les condicions de salut i
increment de l’autoestima.

amb càrregues familiars
69,9%

sense càrregues familiars

Impacte
Inserció laboral

18,81%
persones participants que van aconseguir
almenys un contracte de treball en els
sis mesos a la finalització del programa i
de major qualitat
69%

jornada completa

31%

joranada parcial

Anàlisi Contrafactual
Tècnica d’anàlisi que permet aïllar l’impacte
net de la política comparant les persones
participants (factual) amb un grup de
persones similar que no han participat en el
programa (contrafactual)

+8,33%

Impacte net
dones

Activació

72,08% de les persones participants, després
de passar pel programa, han fet ús d’altres serveis
ocupacionals, com l’orientació professional

Recomanacions





Disposar d’accés a les dades d’inserció.
Revisar el procediment de percepció de la renda mínima d’inserció.
Incloure la perspectiva de gènere en la selecció de persones.
Adequar la formació i durada al perfil sociolaboral de les persones.

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

homes

6,92
9,89

participar en el
programa possibilita
una major inserció:

