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Sinergrup
L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social)
agrupa vuit organitzacions d’economia social, sense ànim
de lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables,
fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals.
Sinergrup respon a la necessitat de millora de la gestió a l’hora
d’afrontar els reptes de futur i a la convicció que la millor
manera de fer-ho és compartint valors, anàlisi, coneixements i
experiències per aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan
s’estableixen aquests mecanismes d’interrelació. Les entitats de
Fundalis tenen una participació activa a Sinergrup. Durant l’any
2018, concretament, s’ha col·laborat i participat en diversos
projectes i iniciatives:
Projecte: “Nous models d'atenció centrats en les persones i el seu
envelliment (III)”, aportant l’expertesa de les entitats de Fundalis i els
seus models d’intervenció.

Grup lideratge:
Fruit de la jornada del mes de maig s’ha creat un grup de treball, per
treballar entorn al lideratge a les nostres organitzacions.
Incidència:
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, directament
en la junta directiva de l’Associació Empresarial d’Economia Social
(AEES) Dincat, per seguir fent incidència entorn als principals reptes del
sector (acció concertada, increment dels mòduls, formació dual…).
També es participa en la comissió de Centres Especials de Treball,
formada per representants d’entitats del sector, per incidir davant
els òrgans de Govern de la Generalitat, entorn als principals
problemes que ens afecta.

Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre les
entitats de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i visites.

Finalment, s’ha col·laborat amb aportacions i expertesa en el
Llibre blanc per la formació, ocupació i treball de les persones amb
discapacitat intel·lectual i especials dificultats a Catalunya. Un
treball realitzat per l’IESE, per encàrrec de l’AEES Dincat.

Participació i assistència a la jornada de treball: Diàleg per la
innovació en la transformació de les nostres entitats (16 de maig).

Podeu ampliar més informació
a www.sinergrup.net
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