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la nostra missió
“Avançar conjuntament en el camí cap a l’excel·lència, desenvolupant
sinèrgies per tal de garantir la viabilitat social i econòmica dels nostres
projectes.”

la nostra visió











Desenvolupar models d’empresa social, a través d’un procés de creació de millora
continua en el binomi de les persones i l’economia.
Ser referent en l’àmbit social, laboral i d’atenció a les persones dels col·lectius
vulnerables, com a model de desenvolupament conjunt, mobilitzador i generador
de recursos.
Ser un model d’opinió i influència en tots els àmbits d’actuació, cercant les
complicitats d’altres agents socials, tot generant un discurs propi.
Ser generadors i aportadors de valor en el nostre entorn.
Cercar la participació en projectes d’altres àmbits territorials des de l’arrelament al
propi territori.
Ser una marca reconeguda com a model d’empresa social.

els nostres valors










Una visió compartida
El compromís
L’excel·lència
El treball en equip
La innovació
La responsabilitat
La integritat
La coherència
I la proactivitat als canvis
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els nostres objectius
1. Recolzar el desenvolupament mutu de les entitats associades, a través
d’instruments de “benchmarking” o de comparació amb les millors experiències
d’origen intern o extern a les organitzacions agrupades, aprofitant al màxim les
potencialitats dels socis.
2. Potenciar les relacions de negoci i comercials entre les organitzacions agrupades,
suscitant sinèrgies a través del treball en comú per millorar processos, afegir valor a la
cadena client-proveïdor i ampliar mercats.
3. Sumar esforços per innovar i explotar la tecnologia existent, d’acord amb els
objectius socials, polítiques i estratègies de cada soci.
4. Col·laborar en la recerca de solucions a problemàtiques i dèficits que es puguin
detectar en l’àmbit de l’atenció a les persones amb disminució.
5. Crear els instruments apropiats per una millor coordinació, transferència
d’informació i de coneixement entre les empreses associades.
6. Participar de manera compartida en la promoció, assessorament i implantació de
nous projectes, estudis, etc., formalitzant els oportuns contractes i acords.
7. Promoure programes formatius i d’intercanvi de tècnics i professionals de les
organitzacions participants amb la finalitat de millorar els sistemes de gestió social i
empresarial.
8. Identificar, valorar i promoure en el seu cas, les relacions amb partners i les
oportunitats d’establir aliances amb d’altres organitzacions o estructures associatives.
9. Promoure la millora contínua i el respecte al medi ambient dins de l’associació i de
cadascun dels socis.
10. Participar en projectes d’àmbit transnacional i de cooperació internacional.
11. La prestació de serveis d’atenció a les persones, com ara, d’atenció assistencial, de
suport i d’integració social i laboral.
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les nostres línies estratègiques


Garantir l’atenció centrada en la persona, oferint els suports que promoguin les
seves pròpies decisions i facilitin la seva participació en la comunitat.



Avançar cap a l’excel·lència tot desenvolupant el procés de millora contínua i
innovació, amb la participació de tots els treballadors i d’altres col·laboradors,
orientant els nostres serveis a la millora del grau de satisfacció dels clients interns
i externs.



Garantir una actuació preventiva que minimitzi els riscos laborals i minimitzi els
danys a les persones, promovent la implicació de tots els treballadors.



Mantenir una política de respecte ambiental que minimitzi els impactes negatius
i potenciï els positius.



Incrementar les aliances estratègiques ocasionals o permanents amb d’altres
entitats d’economia social, administracions i empreses buscant les sinèrgies, la
coresponsabilitat i l’aportació de valor mutu.



Aconseguir un creixement econòmic sostenible de cada entitat, garantint la
viabilitat econòmica per cada projecte i servei.



Afavorir el creixement de les persones com a treballadors del coneixement, per
tal de poder assumir els nous reptes plantejats.



Posar el nostre coneixement al servei del desenvolupament de territoris
socialment responsables, avançant conjuntament amb tots els agents implicats,
amb la coresponsabilitat de les Administracions Públiques.



Diversificar els nostres serveis definint com a objecte d’atenció el col·lectiu de
persones amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, posant especial atenció en
les persones amb discapacitat, i les seves famílies.
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algunes xifres
2.070 treballadors , 1.121 treballadors amb discapacitat
5.450 serveis prestats a les persones
415 voluntaris que col·laboren estretament amb les nostres organitzacions
61,3 milions de volum total d’ingressos 2015

8 organitzacions

arrelades al territori

1. Fundació Privada Onada (Tarragonès)
2. Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell (Baix Penedès)
3. Fundació Privada Ginac (Alt Camp)
4. Fundació Privada Tallers de Catalunya (Barcelonès)
5. Associació Esclat (Barcelonès)
6. Fundació Viver de Bell-lloc (Vallès Oriental)
7. Associació Sant Tomàs – PARMO (Osona)
8. La Fageda (La Garrotxa)

Enguany hem comptat amb la incorporació d’una nova entitat sòcia: L’Associació Esclat.
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oferim serveis a les persones
Els nostres professionals i voluntaris treballen per oferir els suports que necessiten les
persones que atenem des dels diferents serveis:















Centre de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP)
Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel (Escola)
Serveis de Teràpia Ocupacional (STO)
Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI)
Serveis Prelaborals
Unitat de suport a l’activitat professional (USAP)
Centres de Formació Ocupacional (CFO)
Serveis d’Intermediació Laboral (SIL)
Escola de Turisme del Baix Penedès (ETBP)
Centres d’atenció per persones greument afectades
Llars-residències
Serveis de Suport a la llar
Centres de Lleure i esport
Programes de voluntariat

…entitats orientades a les persones
Persones ateses per serveis

CDIAP

927

Escola d' Educació Especial

126

Centre ocupacional

660

Empresa social

1121

Formació i inserció laboral

605

Acolliment residencial i serveis habitatge

373

Centre de dia suport extens i generalitzat

42

SAD i Servei respir

56

Servei de lleure i esport

409
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oferim serveis a les empreses i
administracions
Activitats productives1 dels nostres Centres Especials de Treball (CET):
Serveis de jardineria i medi ambient








Jardineria.
Treballs forestals (neteja de rieres i torrents, manteniment de boscos ... ).
Agricultura ecològica i distribució cistelles.
Viverisme.
Gestió de residus (recollida, tria i reciclatge de residus, gestió de deixalleries, clausura
d'abocaments municipals ...).
Rentat ecològic de vehicles.
Educació cívica i ambiental.

Serveis de neteja i manteniment d’espais

















Pintura viària.
Neteja viària.
Neteja d'equipaments.
Manteniment d'espais (manteniment instal·lacions, muntatge entarimats festes
municipals…).
Pintura i rehabilitació.
Vigilància d'aparcaments i zones blaves.
Digitalització.
Externalització serveis administratius (custòdia documental...)
Màrqueting directe.
Missatgeria.
Impremta i copisteria.
Suport a esdeveniments.
Servei de cuina per a col·lectivitats, gestió de cuines externes i càtering.
Serveis industrials.
Gestió d’enclavaments.
Productes làctics, conserves i melmelades

Altres activitats de serveis:





1

Gestió laboral d'entitats d'economia social.
Assessoria en la gestió de la qualitat i el medi ambient.
Gestió de les tecnologies de la informació.
Estudis i desenvolupament de projectes.

Al nostre web hi trobareu els serveis que us poden oferir cadascuna de les entitats (www.sinergrup.net)

7

mantenim i creem ocupació
Durant els darrers anys, i amb l’actual crisi econòmica que travessa el nostre país, les
nostres entitats s’esforcen per mantenir i crear nous llocs de treball, amb la dedicació
de totes les persones que hi formen part, fent especial atenció, a les persones amb
discapacitat i altres col·lectius més vulnerables i en situació d’exclusió social.

Total treballadors. Distribució per gènere

1.065
1.005

51% homes
49% dones
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Treballadors amb discapacitat. Distribució segons tipologia.

Treballadors amb discapacitat.
Distribució segons edat (menor o major de 45 anys)

Treballadors amb discapacitat.
Distribució segons contractació temporal o indefinida.

9

la nostra aportació durant el 2015 …
Desenvolupament organitzacional
Reunions plenàries:
Alineament dels objectius i plans estratègics de les entitats sòcies

Anualment realitzem quatre reunions plenàries, i
mensualment, el grup de presidència, es reuneix
per a impulsar les iniciatives d’interès del grup.
A nivell operatiu la responsable de programes es
reuneix periòdicament amb els referents de
cadascun dels àmbits d’actuació.
D’altra banda creem grups de treball i operatius per temes específics segons
demanda i necessitats de les entitats.
Un exercici que fem anualment és el compartir els objectius i plans estratègics de
totes les entitats sòcies, per a que tot els membres del grup els coneguin i
s’identifiquin aquells en els que es poden crear sinèrgies i alinear amb els propis de
sinergrup.
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Projecte Entigest: Aportem millores i novetats
Amb l’objectiu de fer un seguiment de la implementació del programa informàtic
Entigest, a les entitats, i sistematitzar una metodologia de treball, durant el 2015 s’ha
treballat per fer aportacions de millora i la incorporació de novetats en l’aplicació,
totes necessàries per donar resposta a les necessitats de gestió de les nostres
entitats.
Aquestes millores giren entorn el desenvolupament d’un espai per la gestió dels
serveis d’integració laboral, la creació d’un nou espai per la gestió per
competències en el mòdul de RRHH, i s’han inclòs nous ítems per al registre i gestió
del voluntariat.
També hem tingut l’oportunitat de conèixer, de la mà de l’Associació Sant Tomàs,
com funciona la “gestió de presència” del personal tant a les instal·lacions pròpies
com en els enclavaments i compartir-ho amb la resta d’entitats.

Aplicacions i APPS de les entitats
Ens hem fet ressò i difusió d’aplicacions i apps que han desenvolupat algunes de les
nostres entitats:
APP de Voluntariat Sant Tomàs
L’Associació Sant Tomàs, entitat sòcia de sinergrup, que vetlla per la
millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual a Osona, és la primera entitat catalana que crea una
aplicació de mòbil específica per al voluntariat de l’entitat disponible
per Android i Iphone.
Aquesta innovadora aplicació permet publicar les noves demandes de voluntariat,
donar-se d’alta com a voluntari i apuntar-se a les que interessen. L’App gratuïta
també permet conèixer els diferents serveis de Sant Tomàs, informar-se de les
darreres notícies i fer un donatiu a l’entitat. L’App té un disseny funcional i intuïtiu. A
més, té un sistema d’avisos, el qual emet un avís al mòbil o tauleta cada cop que hi
ha una nova oferta de voluntariat.
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Recolzament del desenvolupament mutu
Organitzem estades de professionals i visites a altres entitats, així com l’aprofitament de
recursos formatius mitjançant formadors interns i formacions conjuntes (monogràfics
especialitzats) amb el suport d’experts en cada matèria:

Monogràfic: IVA i serveis socials
Data:

25 de març

Lloc:

Centre Cívic Les Corts. Barcelona

A càrrec de:

Emilio Pérez Pombo
(Advocats i economistes Pérez Pombo)

Objectiu:
Conèixer l’aplicació de l’IVA en diversos casos pràctics i en serveis que ofereixen les entitats.

Monogràfic: Estratègies de captació de fons a les nostres entitats

Data:

15 de maig

Lloc:

Mº Sant Jeroni de la Murtra. Badalona

A càrrec de:

Resp. comunicació i captació de fons.

Objectius:
Generar xarxa a partir del coneixement mutu entre els referents de la captació de fons a les
entitats.
Compartir les estratègies en captació de fons que es desenvolupen des de les entitats.
Identificar les necessitats de les entitats i el suport que els pot oferir sinergrup.
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Monogràfic: Introducció a la filosofia LEAN
Data:

Divendres, 27 de novembre

Lloc:

Fundació Tallers. Sta Coloma de Gramenet

A càrrec de:

David Ortega i Isabel Mañero

Objectiu:
Fer una introducció a la filosofia LEAN per aplicar-ho a les entitats.

Visita a amadip-esment
Data:

10, 11 i 12 de novembre

Lloc:

Palma de Mallorca

Amb:

Fernando Rey i el seu equip

Objectiu: Conèixer el model d’amadip-esment

Altres
Hem incidit, fet el seguiment i informat a les entitats sobre aspectes rellevants del
nostre sector. Durant el 2015 destaquem:
-

Llei transparència: legislació, difusió de jornades informatives, requisits i
exemples.

-

Concertació i copagament

-

Conveni laboral
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Sostenibilitat econòmica
Defensa dels interessos dels nostres CET’s socials i serveis d’integració
laboral
Una bona part de la sostenibilitat econòmica de les nostres organitzacions es centra
en els seus centres especials de treball, per això cal defensar els seus interessos i
posar en èmfasi el seu valor social.
Hem mantingut reunions de treball amb altres agrupacions del sector i treballem
plegats per explicar a les Administracions els beneficis de donar suport en la
contractació pública als CET’s socials, des d’una visió holística de la persona,
doncs no només es tracta de donar d’ocupació, sinó de tots els suports que
requereixen els nostres treballadors, amb discapacitat i en situació de més
vulnerabilitat, i que només els hi podem garantir, des dels diferents dispositius i
serveis, d’organitzacions com les nostres, amb una experiència de més de 30 anys al
servei de les persones i donant resposta a les necessitats del territori.
Des de sinergrup, hem recolzat a les nostres entitats, informant-les entorn la cartera
de programes de garantia juvenil i donant-los suport a aquelles que han presentat
projectes, en el marc del programa singulars, i amb una clara aposta per promoure i
desenvolupar la formació dual adaptada a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Formem part i participem activament de l’Associació Empresarial d’Economia
Social Dincat, a través dels membres de les nostres entitats.

Acte de Presentació programes garantia juvenil.
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Hem publicat un Directori detallat de productes i serveis de
les empreses socials de sinergrup, s’ha fet difusió i s’ha inclòs
a la web (documentació).

S’han ampliat els continguts del Dossier de contractació
pública responsable, amb exemples, guies i altres documents
d’interès.

Juny: Jornada Clàusules Socials en la Contractació
Pública.

Juliol: Jornada sobre el nou decret 86/2015 de
quota de reserva i de mesures alternatives.
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Acords de col·laboració

Hem signat un acord de col·laboració amb la gestoria energètica del grup
empresarial UNI.CO amb els objectius de:
-

-

Disminuir els costos energètics.
Disminuir els seus consums i per tant, millorar l’eficiència energètica dels
centres de les entitats sòcies, minimitzant al mateix temps el seu impacte
mediambiental.
Millorar la seva posició de competitivitat en el mercat.
Ratificar el seu compromís mediambiental davant la societat, i
Disminuir la intensitat energètica optimitzant els recursos dedicats.

Identificació i recerca de noves fonts de finançament:
Hem identificat, i contínuament estem fent recerca de noves fonts de finançament, i
més concretament en el marc de projectes europeus.
Projectes europeus
Hem participat en accions formatives, entorn l’avaluació de projectes europeus,
organitzades per ACCIÓ, i adreçades a entitats del Tercer Sector Social i hem rebut
visites de grups de professionals d’altres països.

Març: Sessió formativa a ACCIO

Maig: Visita de grup d’entitats similars de Finlàndia
a les instal·lacions de l’Associació Sant Tomàs
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Maig: Intervenció de Ricard Aceves, durant visita
entitats Finlandeses, sobre el nostre model
de treball en xarxa.

Novembre: Presentació EASPD.
Organitzat per Plataforma Educativa. Barcelona

Altres accions similars en les que hem participat:

-

Març: Jornada Horizon 2020 ECAS
Juliol: Horizon 2020 i sector social Taula Tercer Sector

Programa ERASMUS+: Voluntariat social europeu
L’Associació Sant Tomàs entitat coordinadora
Hem gestionat i aconseguit l’acreditació, com a coordinadors, de l’Associació Sant
Tomàs, en el programa europeu ERASMUS+, dins la línia K1, que contempla la
mobilitat joves voluntaris (Servei de Voluntariat Europeu).
Seguim donant suport a les entitats sòcies que
desitgen

implantar

el

projecte,

des

de

l’acreditació, la presentació de projectes i la
recerca de socis a Europa.
Camps de treball per a joves
Ens hem reunit amb els
principals
representants de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, i ens
hem marcat noves fites, com la generació de
camps de treball, en l’àmbit social, adreçats a
joves.
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Assegurança Vida Solidària:
Hem recolzat i animat a les entitats de
contractar

les

pòlisses

d’assegurança

“Vida Solidària”, una iniciativa de la
corredoria Social Partners, a través d’AXA,
amb un retorn econòmic per les entitats,
en funció del nombre d’altes, i on
treballadors, voluntaris, amics i socis de les
nostres organitzacions podran aconseguir
importants descomptes.

Juny: Reunió Vida Solidària a AXA, amb l’equip de Social Partners

Altres
Març: Participació en el Curs de captació de
fons organitzat per Dincat.
Maig: Monogràfic sobre captació de fons.
Durant tot l’any hem fet difusió d’informació
diversa als socis en matèria de fundraissing
(formació, pàgines web, bbdd, catàlegs...).
Maig: Dinar assistents als monogràfic sobre captació de fons.
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Atenció centrada en la persona
Col·laborem amb les entitats en la recerca de
solucions a problemàtiques i dèficits que es
puguin detectar en l’àmbit d’atenció de les
persones amb discapacitat i altres col·lectius
vulnerables i amb risc d’exclusió social.

Durant el 2015 hem desenvolupat les següents iniciatives:

Nous models centrats en les persones i el seu envelliment
L’envelliment i/o deteriorament de les persones ateses és una situació en la que s’hi
troben les entitats del sector i un aspecte que preocupa des de sinergrup i orienta a
les entitats a nous models d’intervenció.
L’any 2012 es va fer un estudi quantitatiu de tots els serveis de les entitats de
sinergrup per fer un mapa de l’estat de l’envelliment de les persones ateses,
identificar la situació en aquell moment i fer una previsió a cinc i deu anys vista, i que
va evidenciar que no és un problema aïllat, d’un sol servei, sinó que afecta al conjunt
de les organitzacions.
Durant aquest any, en el marc projecte, s’ha visitat i analitzat, cadascuna de les
entitats de sinergrup i altres organitzacions representatives dins del sector (Balears,
País Basc...) , per identificar com s’aborda l’envelliment i/o deteriorament de les
persones ateses des dels diferents serveis, s’han identificat i redactat bones
practiques, s’han definit estades de professionals a altres entitats, valorat els
programes formatius dels professionals i elaborat un document sobre els fonaments
que han d’orientar els nous models d’atenció, on la paraula clau és la flexibilització
dels serveis i un sistema de suports adequats, en cada moment, a les necessitats de la
persona, des d’una mirada holística i que requerirà d’un esforç per part de tots els
agents implicats (persones, professionals, entitats, famílies, entorn comunitari,
administració...) en aquest procés de transformació.

Aquest projecte ha comptat amb el suport del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
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Jornada tècnica per compartir bones practiques i experiències entorn
l’envelliment
Les entitats de sinergrup es van reunir, a la Fundació Santa Teresa del Vendrell,
durant tot un matí, durant una jornada tècnica per compartir bones practiques i
experiències entorn els nous models d’atenció a les persones i el seu procés
d’envelliment. Hi van assistir professionals i, a més, es va convidar a voluntaris i a
persones ateses que participen en les diferents experiències.
La jornada es va iniciar amb l’agraïment a tots els professionals i entitats que hi han
participat i presentant els fonaments que han d’orientar els nous models d’atenció.
Les bones practiques i experiències que es van presentar van ser:
-

Gimnàstica passiva (Associació Sant Tomàs).
Relats de vida: Historia de la meva vida (Associació Sant Tomàs).
Espai de participació i apoderament (Associació Sant Tomàs).
Grups de gent gran (Fundació Tallers).
Unitat de suport a l’envelliment actiu. Prova pilot. (Fundació Santa Teresa,
Fundació Ginac).
Envelliment flexible a les llars i el centre ocupacional (Fundació Santa Teresa).
Sinèrgies amb gent gran (Fundació Santa Teresa, Fundació Ginac, Fundació
Onada, Centre de dia Anna Serra).
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Visita a amadip esment
Professionals de sinergrup es van desplaçar fins a Palma de Mallorca per fer una
estada formativa els dies 10, 11 i 12 de novembre, amb l’objectiu de i conèixer “in
situ” el model d’atenció a les persones que desenvolupa amadip-esment
(www.amadipesment.com).

Tributació Programa de suport a la llar (PSLLAR)
Hem mostrat la nostra disconformitat davant la tributació d’aquest programa per part
de les persones usuàries del servei, davant la Federació Dincat i hem redactat un
informe i hem presentat una queixa davant del Síndic de Greuges.

Altres
Juliol: Acte de presentació de la prova pilot
sobre envelliment actiu, organitzat per Dincat i
amb la participació de Fundalis.
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Juny: Presentació del llibre: Quan estic malalt. Escolta’m. Una
guia de salut elaborada per Dincat, on es recullen una sèrie
d'orientacions per facilitar l'accés de les persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies als serveis sanitaris,
així com recomanacions per estar més sans. Amb aquest llibret,
editat en lectura fàcil, es complementa la guia "La salut de les
persones amb discapacitat intel·lectual: què hem de tenir en
compte?", adreçada als professionals de l'àmbit de la salut (link:
http://xarxanet.org/biblioteca/quan-estic-malalt-escoltam).

Durant l’acte també es va presentar el Pla interdepartamental d'atenció i interacció
social i sanitària (PIAISS) a Girona.
Més informació a: http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3609/doc35966.html

Participació en el grup permanent d’atenció diürna i la comissió
d’envelliment de Dincat
Hem participat en la comissió d’envelliment i impulsat la realització de proves pilot
entorn a projectes orientats a l’envelliment actiu de les persones amb discapacitat.
Tanmateix durant quatre anys hem format part del grup permanent d’atenció
diürna. Durant el 2015, els reptes del grup van estar:
1. Definir i desenvolupar propostes i/o projectes que permetin avançar en la
definició d'un nou model d'Atenció Diürna sostenible i de qualitat:
-

Fent el seguiment del treball que du a terme la comissió d'envelliment i
promovent la participació de les entitats d'atenció diürna en les accions que es
proposin relacionades amb les necessitats de les persones en procés
d'envelliment.

-

Desenvolupant els protocols recollits en el Document d'Indicadors del Centre
ocupacional i aquells requerits per la concertació.

-

A partir de l'estudi i informe sobre el Servei de SOI, promovent la revisió del
servei de SOI.

-

Compartint i debatent amb els associats de Dincat el model d’ocupació de les
persones amb discapacitat (model AEDIS).
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-

Participant en els projectes de transformació de Centres Ocupacionals, liderat
per FEAPS, en coordinació amb la Federació.

2. Desenvolupar els temes que preocupen i afecten als Serveis d'Atenció i les
persones amb DID a les quals se'ls ofereix suport, amb la participació de
les entitats associades a Dincat:
-

Participant en l'elaboració del codi ètic de Dincat.

-

Desenvolupant nous canals de comunicació i noves propostes de treball i
foment de la participació de les entitats amb serveis d'atenció diürna.

3. Mantenir la incidència de Dincat en l'àmbit de l'Atenció diürna liderant la
defensa dels interessos de les entitats i de les persones amb DID:
-

Participant activament en la definició de les polítiques i accions que es
despleguin des del DBSF a través de les comissions o grups de treball que
s'estableixin i d'accions de defensa i reivindicació dels drets de les persones
amb DID.

-

Informant, assessorant i/o donant suport a les entitats amb serveis d'AD en els
aspectes que els afecten.

A finals d’any el grup va acabar la seva
missió, després de quatre anys, amb un bon
balanç de la feina feta durant tot aquest
temps.

Dinar de comiat del grup permanent
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Relacions externes i comunicació
Creiem important mantenir un diàleg obert amb els principals representants polítics,
així com amb entitats del Tercer Sector, per tal d’avançar en els drets i l’autonomia de
les persones amb discapacitat i especials dificultats, cercant sinèrgies amb el territori i
generant noves oportunitats.
Hem organitzat visites i reunions de treball amb representants de partits polítics i
altres grups d’interès per explicar els nostres projectes i que és els que ens preocupa.
D’altra banda donem suport i participem a l’Associació Empresarial d’Economia
Social Dincat i a la Federació de Dincat.
Tanmateix establim i mantenim una bona relació amb altres entitats del sector,
creant aliances, dissenyat estratègies, col·laborant i donant suport a iniciatives en
defensa dels interessos les persones que atenem i les nostres organitzacions.

Comunicació
Ens fem reso de les notícies més destacades de les nostres entitats, per al
coneixement mutu i la seva difusió en el sector i la societat en general.
-

Butlletins informatius electrònics.

-

Gestió continguts 2.0: Facebook, Twiter i Linkedin

-

Gestió i actualització de continguts al web i al bloc.

-

Publicació i difusió memòria anual 2014.

Publicacions pròpies
Empreses socials: Directori de productes i serveis
El document recull una àmplia oferta de productes i serveis
que ofereixen les nostres empreses socials.
Link: http://www.sinergrup.net/reportaje.asp?id_rep=148
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Altres
-

Suport campanya en contra d’un copagament confiscatori.

-

Crida als contribuents per tal d’animar-los a marcar la creu de finalitats socials
en la seva declaració de la renda (0,7 % IRPF)

-

Promoció d’articles d’interès i opinió.

-

Promoció d’articles especialitzats.

-

Publicitat i difusió de serveis i productes de les entitats.

trobareu més informació de nosaltres a
www.sinergrup.net
www.sinergrup.blogspot.com.es/
www.facebook.com/sinergrup
Linkedin: sinergrup_
Twiter: @sinergrup
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