Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Programa SIOAS - Serveis integrals d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de salut mental
(convocatòria 2016)

#SOCalteucostat

Objectiu del programa avaluat
L'objectiu d'aquest programa és la realització dels serveis
integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de
les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

Persones participants i col·lectiu destinatari

1.788 persones participants
•

Amb discapacitat o trastorns de la salut mental que amb grau de discapacitat
reconegut igual o superior al 33% o assimilats.

•

Discapacitats: psíquica, física, sensorial, capacitat intel·lectual, capacitat intel·lectual
límit i trastorns de la salut mental

•

Que es trobin en les situacions següents:
Persones demandants
d’ocupació no ocupades
inscrites en el SOC (DONO)

Persones treballadores en actiu
en la fase de seguiment a la
inserció o treball amb suport
(NO DONO)

Persones inscrites
en el SOC com a
millora de feina

Actuacions ocupacionals
• Serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i autoocupació, millora de les
competències personals, normatives, professionals i tècniques per afavorir
l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació atenent les seves
característiques i necessitats.
• Prospecció del mercat de treball per facilitar-ne la inserció laboral i les tasques de
seguiment i suport a la inserció laboral.

Inversió
Import atorgat amb cofinançament del Fons Social Europeu – FSE

2.626.082,51 €
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
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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

Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Avaluació de polítiques actives d’ocupació

Programa SIOAS - Serveis integrals d’orientació, acompanyament i
suportPrograma
a la insercióde
de persones
amb discapacitat
o trastorns
salut mental
subvencions
a les agències
de de
col·locació
(convocatòria
2016) 2014-2018)
(convocatòries

(any de
l’avaluació)

Maig#SOCalteucostat
2019

Perfil de la persona participant

Resultats

55,3% dones
44,7% homes

Utilitat social
Positiva: La participació en el programa suposa:
• Una millora de les condicions de vida tant de les
persones participants com del seu entorn familiar.
• Una millora les habilitats socials per a una millor
integració.

Edat
26,6% 24,1%
19,8% 21,7%
7,8%

Utilització d’altres serveis
16-24 25-34 35-44 45-54 Més de
anys
anys anys anys 54 anys
Nivell d'estudis
Primaris

S’observa un augment en la utilització d’altres
serveis que passa del 58% abans de la participació
en el programa enfront el 69% durant la participació,
el que significa que aquests serveis han mobilitzat
més persones amb l’objecte de millorar la seva
ocupabilitat.

26,3%

Secundaris

63,0%

Superiors

10,7%

Situació laboral a l’inici del programa
Persones desocupades
Persones ocupades NO…
20,6%
Persones ocupades DONO
21,5%

La mitjana de serveis rebuts durant la participació en
el programa és de 2,45.

57,9%

Satisfacció
Positiva: L’experiència en un entorn laboral normalitzat
permet desenvolupar l’autoestima o satisfacció.

Impacte
Inserció laboral

Persones participants que van aconseguir almenys un contracte de
treball en els dotze mesos a la finalització del programa

Persones desocupades

50,5%
11% en
CET’s

43%

Persones ocupades NO DONO
11% en
CET’s

60,9%

dones
homes

39%

57%

dones
homes

Edat

Edat

30,6% 24,7%
19,3% 19,3%
6,1%
16-24 25-34 35-44 45-54 Més de
anys
anys anys anys 54 anys

69%

sense

Recomanacions






Edat
29,9% 27,0%
16,8% 18,6%

61%

Un 29% va participar en la convocatòria anterior

amb

dones
homes

45%
55%

Un 24% va participar en la convocatòria anterior

Càrregues familiars
31%

Persones ocupades DONO
(millora de feina)

16,5%

7,1%

16-24 25-34 35-44 45-54 Més de
anys
anys anys anys 54 anys
Càrregues familiars
30%

amb

70%

sense

16-24 25-34 35-44 45-54 Més de
anys
anys anys anys 54 anys
Càrregues familiars
33%

25,9% 26,3% 24,1%

7,8%

amb

67%

sense

En els 12 mesos posteriors a la participació en el
programa s’observa una millora de l’ocupabilitat
quant a:
• Un major volum de contractació
• Un augment de la durada de la
contractació de 2,7 mesos a 4,4 mesos
• Un augment dels contractes indefinits de
l’11% al 21%
En canvi, es dona una major rotació i disminueixen
els contractes a jornada completa del 45% al 35%

Impulsar la continuïtat del programa com a eina útil i imprescindible per a l’activació sociolaboral de persones vulnerables.
Afavorir les entitats amb propostes innovadores.
Adaptar les actuacions als perfils amb una condició social, a priori, menys ocupable.
Fer prospecció del teixit empresarial a fi de motivar la sostenibilitat de les insercions.
Aconseguir que la participació entre homes i dones arribi als mateixos nivells.

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

