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CONTEXT
Projecte Home Catalunya, conscient de la necessitat de vetllar pel benestar i la igualtat
de tracte de les persones integrants de l’entitat, ha decidit revisar i actualitzar el Pla
d’Igualtat de l’entitat, amb la finalitat d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la
igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminació per raó de
sexe.
Fruit d’aquesta presa de consciència s’ha creat una Comissió de Gènere, formada per
dos treballadores i dos treballadors de l’entitat, encarregats de dur a terme la revisió i
actualització del pla d’igualtat.
Per tal de poder tenir un pla d’igualtat actualitzat i eficient es va supervisar el ja existent
i es va decidir realitzar novament el qüestionari de diagnòstic al personal vigent de
l’entitat per tal de comprovar la situació real de l’entitat i poder realitzar les actuacions
que fossin necessàries.
La situació actual en relació al personal de l’entitat és el següent:

PERSONAL REMUNERAT

DIRECCIÓ

HOMES
42%
DONES
58%

DONES
44%
HOMES
56%
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CONCEPTE
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
estableix en el seu article 46 i en la seva posterior modificació pel Reial Decret 6/2019
d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que un Pla d’igualtat és:

“Article 46.1. Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures,
adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l’empresa la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per
raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir,
les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com
l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.”

Per aquest motiu es determinaran els objectius d’igualtat ha assolir així com les
estratègies i sistemes de seguiment i avaluació corresponents.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
El Pla d’Igualtat s’aplicarà a tots els centres de Projecte Home Catalunya, per tant,
engloba a la totalitat de l’equip de professionals remunerat sense excepcions.

VIGÈNCIA
El Pla d’Igualtat té un conjunt de mesures ordenades i orientades a assolir els objectius
que es concreten en el mateix. La consecució dels objectius es portaran a terme a través
d’accions específiques de forma progressiva en el temps, revisades periòdicament. El
període de vigència del Pla d’Igualtat serà de 3 anys, a comptar des de l’aprovació del
mateix, amb possibilitat de ser prorrogable, si es considera adient.
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OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general de l’aplicació d’aquest Pla d’Igualtat és el de garantir la igualtat
d’oportunitats real i efectiva entre les dones i els homes treballadors i treballadores que
es troben a l’entitat, consolidant en el funcionament intern, els principis i els valors
d’igualtat.

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ
L'elaboració de la diagnosi de situació ens ha permès conèixer la situació actual de la
nostra Entitat en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El nostre
principal instrument de treball ha estat el qüestionari que vam realitzar als treballadors
i treballadores de l'entitat.

En base a les dades obtingudes, detectem els punts forts i febles, fixem els objectius del
Pla d'Igualtat, i definim les accions a desenvolupar per aconseguir-los.

ASPECTES METODOLÒGICS

Es va dissenyar un qüestionari que es va traslladar a tot el personal, obtenint resposta
del 73% de la plantilla.

Les preguntes plantejades cobreixen 6 àmbits d’actuació:
1. Gestió organitzativa igualitària.
2. Participació igualitària en els llocs de treball: selecció, retribució i promocions.
3. Comunicació interna i externa. Difusió de la informació.
4. Conciliació de la vida laboral amb la familiar o personal.
5. Prevenció de Salut i riscs laborals amb perspectiva de gènere.
6. Sensibilització i formació envers a la perspectiva de gènere.
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PERSONAL IMPLICAT



Direcció de l’entitat: La voluntat de la Direcció de l’entitat i l’aprovació dels
objectius d’igualtat és fonamental pel desenvolupament del Pla d’igualtat.



Comissió de gènere: Òrgan encarregat de revisar i dissenyar el qüestionari de
diagnosi per a poder elaborar els objectius necessaris a tractar en el Pla
d’igualtat. De la mateixa forma, determinar les accions necessàries per garantir
la igualtat entre homes i dones de l’entitat, amb la supervisió i aprovació de la
direcció de l’entitat.



Personal remunerat: És el principal agent implicat, ja que és el col·lectiu
destinatari de totes les accions que es duen a terme.

FASES
El Pla d’igualtat consta de les següents fases:

Iniciativa i
diagnosi

Disseny i
elaboració

Implantació

Avaluació i
seguiment



Iniciativa i diagnosi: L’assumpció del compromís de l’equip directiu i de les
persones treballadores és essencial per iniciar el projecte i executar-lo. La
diagnosi analitza la situació de l’entitat en matèria d’igualtat entre dones i homes
per tal d’identificar els punts forts i àrees de millora.



Disseny i elaboració: A partir dels resultats de la diagnosi, es definiran els
objectius i les accions que s’hauran de dur a terme. En aquesta fase es
determinaran els indicadors que ajudaran a avaluar cadascuna de les mesures.
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Implantació: L’execució del Pla d’igualtat es realitza a partir de la implantació de
les mesures que s’hagin definit en el disseny i elaboració.



Avaluació i seguiment: Els indicadors prèviament definits ens proporcionaran les
dades necessàries per a realitzar un seguiment efectiu i eficaç.

RESULTATS: PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES
Projecte Home Catalunya compta, actualment, amb 45 persones a la seva plantilla, de
les quals 33 han respost al qüestionari realitzat. D’aquest un 61% són dones i un 39%
són homes.
En el moment en el que es va passar el qüestionari hi havia 5 persones de baixa (3 baixes
per maternitat i/o paternitat, una excedència i una baixa per malaltia). El qüestionari
s’ha realitzat de forma online i anònima per tal de garantir la lliure expressió a tots els
treballadors i treballadores.
A continuació especificarem els punt forts i febles que han sorgit dels resultats dels
qüestionari. (* Les preguntes del qüestionari i els resultats es poden trobar en els annexes.)

1. Gestió organitzativa igualitària
a. FORT: Molt bona percepció per part dels treballadors i treballadores
respecte a com l'organització aborda la qüestió de gènere: la majoria
considera que hi ha un alt nivell de compromís al respecte.
b. FEBLE: Tot i que la igualtat entre homes i dones forma part de la cultura
organitzativa de la nostra entitat cal continuar treballant per millorar-ne
la percepció.

2. Participació igualitària en els llocs de treball: selecció, retribució i promocions.
a. FORT: Més del 80% del personal considera que hi ha igualtat tant en la
selecció de personal, com en la retribució i les promocions.
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b.

FEBLE: No s'observen punts febles com a tal, però l’entitat ha de
continuar treballant amb aquesta política d’equitat.

3. Comunicació interna i externa. Difusió de la informació.
En aquest punt es valoren dues qüestions: per una banda que el llenguatge que utilitza
l’entitat no sigui sexista (tant a nivell intern com a nivell extern) i per altra banda els
canals de comunicació dels quals disposa l’entitat per difondre la informació.
a. FORT: Hi ha un 91% del personal que considera que l’entitat no utilitza
un llenguatge sexista.
b. FEBLE: Tot i que la plantilla considera que la comunicació, tant interna
com externa, esta basada en un llenguatge no sexista, el 52% dels
treballadors i treballadores coincideixen que aquesta podria ser millor,
sobretot pel que fa a la comunicació interna. Un altre factor a tenir en
compte és que molts dels nostres treballadors i treballadores
desconeixen les mesures de conciliació de les que disposa l’entitat o si hi
ha o no un protocol d’assetjament sexual. Amb la qual cosa deduïm que
s’han de millorar els canals de comunicació.

4. Conciliació de la vida laboral amb la familiar o personal:
a. FORT: La majoria de la plantilla considera que la nostra entitat té en
compte i facilita la conciliació (flexibilitat horària, permisos, etc.).
b. FEBLE: Possibilitat d'ampliar el ventall de mesures de conciliació entre la
vida laboral i la personal tant en homes com en dones independentment
de si es tenen o no fills a càrrec.

5. Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere:
a. FORT: L’entitat té establert un protocol de prevenció, denúncia i sanció
de l’assetjament sexual i/o raó de sexe.
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b. FEBLE: Un percentatge molt elevat del nostre personal desconeix la seva
existència.

6. Sensibilització i formació envers a la perspectiva de gènere:
a. FORT: La majoria dels treballadors i treballadores creu que hi ha
sensibilitat a la hora de treballar en perspectiva de gènere.
b. FEBLE: Caldria complementar aquesta sensibilitat amb formació pels
treballadors i treballadores.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Un cop estudiats i valorats els punts forts i els punts febles dels resultats obtinguts,
s’acorden els següents objectius amb l’Equip Directiu:

ÀMBIT

OBJECTIUS
1. Que la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
continuï estant present, tant en les polítiques de gestió com en
l’ètica de l’organització.

1. Gestió organitzativa igualitària.
2. Que el compromís de l’entitat vers la igualtat entre homes i
dones sigui conegut per totes les persones treballadores i grups
d’interès.

2. Participació igualitària en els llocs de
treball: selecció, retribució i promocions.

3. Comunicació interna i externa. Difusió
de la informació.

1. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol lloc de
treball de l’organització, evitant la discriminació per raó de sexe.
2. Potenciar la incorporació de l’altre sexe, allà on un d’ells, es
troba menys representat.
1. L’organització ha de vetllar per assegurar que la informació
tant interna com externa respon a l’aposta per la igualtat
d’oportunitats.
2. Evitar la difusió de comunicacions que continguin
elements de caire sexista.

4. Conciliació de la vida laboral amb la
familiar o personal.

1. Revisar i valorar noves mesures de conciliació de la vida laboral
amb la familiar o la personal.
2. Garantir que els treballadors i treballadores coneguin les
mesures i les polítiques d'igualtat d’oportunitats.
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5. Prevenció de Salut i riscs laborals amb
perspectiva de gènere.

1. Vetllar per la prevenció de riscs laborals tenint present els riscs
que es poden donar per raó de sexe entre treballadors i
treballadores.
2. Elaborar un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe.

6. Sensibilització i formació envers a la
perspectiva de gènere.

1. Conscienciar i sensibilitzar més sobre el treball en perspectiva
de gènere.
2. Donar formacions a la plantilla que facilita la sensibilització i el
treball en perspectiva de gènere.

ACCIONS
A continuació es presenten les accions concretes que ens hem fixat per assolir els
diferents objectius. Totes tenen un responsable i estan marcades per un període
d’implementació i uns indicadors.

0. Accions Prèvies.
Acció 0.1

Creació de la comissió d'igualtat de gènere

Descripció:

Constitució d’una comissió paritària formada per
representants de l’entitat i de les persones treballadores a fi
de realitzar un diagnòstic de la situació actual a partir del
qual proposar accions i/o mesures per assolir la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes, així com
eliminar la discriminació per raó de sexe.

Responsable:

Equip Directiu.

Període d’implementació: Febrer de 2019.
Indicadors de seguiment:

Reunions i documents generats per la comissió.

Acció 0.2

Confecció del Pla d'igualtat

Descripció:

Confecció d’un informe que reculli l’estat actual en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’entitat i
que detalli les accions i mesures proposades.

Responsable:

Equip Directiu i Comissió de Gènere.

Període d’implementació: Maig de 2019.
Registre del Pla d'igualtat al registre Públic de Plans
Indicadors de seguiment:
d'Igualtat a la Generalitat de Catalunya.
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Acció 0.3

Descripció:

Responsable:

Difondre entre la plantilla el pla d’igualtat
L'objectiu és donar a conèixer i fer extensiu a totes les
persones treballadores de Projecte Home tant els resultats
del procés de diagnosi com les conclusions i mesures
establertes a fi de garantir la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones.
Equip Directiu i Comissió de gènere.

Període d’implementació: Maig 2019
Indicadors de seguiment:

Presentació del Pla d'igualtat en la Trobada d'equips.

Acció 0.4

Publicació del pla d’igualtat a la web corporativa
Exposar de forma pública l’existència del pla d’igualtat i el
compromís de l’entitat en relació a les mesures proposades.
Publicar una notícia a la plana principal de la web
referenciant la creació del pla i la seva publicació. Difondre la
notícia a través de les xarxes socials de l’empresa.
Àrea de comunicació.

Descripció:

Responsable:

Període d’implementació: Maig de 2019.
Indicadors de seguiment:

Publicació de la notícia i del Pla d'igualtat.

1.Gestió organitzativa igualitària.
Acció 1.1

Compromís de l’Equip Directiu

Descripció:

Vetllar perquè la igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes estigui present en les polítiques de gestió i ètiques de
l’organització. Difondre i transmetre aquesta voluntat.

Responsable:

Equip Directiu.

Període d’implementació: De continuïtat.
Reunions amb la Comissió de Gènere i seguiment dels
Indicadors de seguiment:
objectius.

2.Participació igualitària en els llocs de treball: selecció, retribució i promocions.
Acció 2.1

Selecció, retribució i promoció Igualitària.

Descripció:

Seguir garantint la igualtat en la selecció, la retribució i les
promocions de qualsevol lloc de treball dins de l’entitat.
Vetllar i potenciar la incorporació de l’altra sexe, allà on un
d’ells, es troba menys representat.

Responsable:

Equip Directiu.

Període d’implementació: Anual.
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Indicadors de seguiment:

Memòries d’activitats. Auditories econòmiques i comptes
de resultats.

3.Comunicació interna i externa. Difusió de la informació.
Acció 3.1

Descripció:

Responsable:

Millorar la comunicació: elaboració d’una guia/manual.
Facilitar una guia de llenguatge neutre o no sexista que
estableixi uns criteris clars de comunicació escrita tant per les
comunicacions internes com externes (mailing, web,
notícies..)
Difondre la guia entre tot el personal i fer un seguiment del
seu correcte ús.
Àrea de comunicació.

Període d’implementació: Gener 2020
Difusió de la guia. Reunions de seguiment del llenguatge
Indicadors de seguiment:
intern.

Acció 3.2

Evitar el llenguatge de caire sexista en les comunicacions.

Descripció:

Fer una revisió, un seguiment i un control del discurs i el
llenguatge que utilitza l’entitat, assegurant que no contingui
elements de caire sexista.

Responsable:

Àrea de comunicació.

Període d’implementació: Gener 2020
Revisió completa del material. Revisió de les publicacions
Indicadors de seguiment:
externes.

4. Conciliació de la vida laboral amb la familiar o personal.
Acció 4.1

Explorar altres vies o mesures de conciliació laboral i
familiar o personal

Descripció:

Estudiar la possibilitat d’ampliar el ventall de mesures
existents per la conciliació de la vida laboral i la familiar o
personal, tenint en compte les demandes sorgides del
qüestionari del Pla d'igualtat. Que siguin equitatives i
viables per garantir el servei de les persones i sostenibles
econòmicament.

Responsable:

Equip directiu.

Període d’implementació: 2020
Reunions i informe final d'avaluació i presentació de les
Indicadors de seguiment:
noves mesures.
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Acció 4.2

Donar a conèixer els drets sobre conciliació i les noves
mesures, si s’escau.

Descripció:

Un cop consensuades les mesures de conciliació, difondre la
informació en una Trobada d’equips. Al mateix temps, designar a
una persona de referència o figura de suport que pot donar
assessorament davant qualsevol dubte.

Responsable:

Equip directiu.

Període d’implementació: Gener 2020
Indicadors de seguiment:

La designació de la figura de referència i difusió en una trobada
d’equips de les mesures de conciliació.

5.Prevenció de Salut i riscs laborals amb perspectiva de gènere.
Elaboració d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de
sexe
Redactar un protocol d’actuació davant la detecció o
Descripció:
denúncia de conductes vinculades a l’assetjament sexual o
per raó de sexe en l’àmbit laboral.
Responsable:
Equip Directiu i Comissió de Gènere.
Període d’implementació: Setembre-octubre 2019.
Indicadors de seguiment: Existència o no del protocol.
Acció 5.1

Acció 5.2

Difusió del protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe

Descripció:

Explicació de l’existència del protocol i el seu funcionament
a tot el personal de l’entitat. Difusió del material a través del
correu electrònic i penjar-lo en la web corporativa.

Responsable:
Àrea de comunicació i Comissió de Gènere.
Període d’implementació: Setembre-octubre 2019
Trobada d’equips per explicar el protocol i enviament per
Indicadors de seguiment:
correu electrònic del mateix.

Acció 5.3

Garantir que tot l’Equip de professionals tingui el certificat
negatiu de delictes sexuals.

Descripció:

Demanar a tots els treballadors i treballadores de l’Entitat
que aportin el certificat negatiu de delictes de naturalesa
sexual, per tal de complir no només amb la llei vigent (Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l’adolescència.) sinó també, per tal
de ser conseqüents amb els nostres valors i principis.

Responsable:

Àrea de Gestió.

Període d’implementació: Setembre de 2020.
Indicadors de seguiment:

Tenir els certificats de tots els treballadors i treballadores.
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6.Sensibilització i formació envers a la perspectiva de gènere.
Acció 6.1

Formació específica de la comissió de Gènere

Descripció:

Formar a la comissió de Gènere en tot allò que sigui
necessari per tal de poder dur a terme les seves funcions i
millorar el treball en perspectiva de gènere. Actualització de
la formació en perspectiva de Gènere.

Responsable:

Àrea de formació.

Període d’implementació: Setembre de 2020.
Indicadors de seguiment:

Número de formacions.

Acció 6.2

Incorporar als plans de formació accions formatives
específiques en matèria d’igualtat de gènere

Descripció:

Incorporar en els plans anuals de formació accions
formatives orientades a la sensibilització en relació a la
igualtat de gènere (prevenció, assetjament, aspectes
comunicatius, conductes discriminatòries, etc.).
Facilitar informació a les persones treballadores tant de
formacions externes en relació a aquest àmbit com facilitar
eines per a integrar la perspectiva de gènere en el dia a dia.

Responsable:

Àrea de formació i comissió de gènere.

Període d’implementació: Setembre de 2020.
Número d’accions formatives proposades. Eines
Indicadors de seguiment: proporcionades que facilitin el treball en perspectiva de
gènere.

AVALUACIÓ I SEGUIMENT
L’ avaluació i el seguiment són fonamentals per poder donar flexibilitat al Pla d’ Igualtat
ja que el contingut s’ha d’anar adaptant a les necessitat que vagin sorgint. Aquest
sistema de seguiment ens permet incorporar i/o modificar, en el cas que fos necessari,
les mesures oportunes per corregir les dificultats que es puguin donar de les accions en
curs.

A l’haver participat els treballadors i treballadores en el procés de disseny del Pla
d'Igualtat, com a mínim de forma indirecta expressant la seva opinió via la resposta a
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l'enquesta presentada, han tingut coneixement que la nostra organització està en
procés d’actualitzar aquest pla.

A més, l’equip directiu dels diferents programa han estat informats d'aquest procés de
forma més directa i detallada per la Comissió de Gènere i el director de l’entitat.

La Comissió de Gènere juntament amb l’equip directiu s’encarregarà de vetllar pel
correcte compliment i aplicació de les mesures adoptades. Per això, es reunirà de forma
periòdica per poder fer un seguiment i control sobre les accions implementades.
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ANNEX 1: QÜESTIONARI

PREGUNTES I RESULTATS:

1. Quin creus que és el nivell de compromís de PH en relació a la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones?
o Alt
o Mig
o Baix
COMPROMÍS DE PH AMB L'IGUALTAT
D'OPORTUNITATS
Mig
45%

La totalitat dels nostres treballadors i
treballadores consideren que existeix un
compromís amb la igualtat d’oportunitats

Alt
55%

entre homes i dones a Projecte Home. De fet
el 55% considera que el compromís és alt.

2. Creus que hi ha equitat de gènere en la distribució dels càrrecs directius?
o Sí
o No
o No ho sé
EQUITAT DE GÈNERE EN LA
DISTRIBUCIÓ DE CÀRRECS DIRECTIUS
No ho sé
6%

Pel que fa a l’equitat de gènere entre els
càrrecs directius, el 70% de la nostra plantilla

No
24%

considera que estan distribuïts de forma
equitativa. Només el 24 % no ho considera
Sí
70%

així i hi ha un 6% que no ho sap.
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3. Es promocionen treballadors i treballadores en igualtat d'oportunitats?
o Sí
o No
o No ho sé
El 85% dels treballadors consideren que la promoció dels nostres treballadors i
treballadores es fa de forma equitativa. Només el 4% dels consultats/des no saben què
respondre.
4. Saps si hi ha alguna comissió d'igualtat on estigui representada la plantilla i
que pugui fer la implementació i seguiment de les mesures d'igualtat
d'oportunitats?
o Sí
o No
o No ho sé

COMISSIÓ DE GÈNERE

El 70% dels nostres treballadors i
treballadores coneixen l’existència de la

No ho sé
12%

comissió de gènere que es va crear a

No
18%

principis d’aquest any. El 18% de les
Sí
70%

persones que han contestat l’enquesta
encara no saben que existeix i hi ha un
12% que no ho saben.

5. Saps si PH ha definit un protocol de prevenció, denúncia i sanció de
l'assetjament sexual i/o per raó de sexe?
o Sí
o No
o No ho sé
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El 52% de la plantilla de Projecte

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DENÚNCIA I
SANCIÓ DE L'ASSATJEMANET SEXUAL I/O
PER RAÓ DE SEXE

Home no sap si hi ha o no un

Sí
12%

protocol de prevenció, denúncia i
sanció d’assetjament sexual i/o per
raó de sexe. Un 36% afirmen que no

No ho sé
52%

hi és i un 12% sap que existeix.

No
36%

6. Creus que l'entitat disposa de canals de comunicació per donar a conèixer les
mesures d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones?
o Sí
o No
o No ho sé
Sobre si hi ha o no canals de

CANALS DE COMUNICACIÓ

comunicació per donar a conèixer les

No ho sé
30%

Sí
46%

mesures d’igualtat , només el 46 % de la
plantilla considera que hi són. Un 30%
ho desconeix i un 24 % afirma que no hi

No
24%

ha aquestes vies de comunicació.

7. Creus que la comunicació de l'entitat es basa en un llenguatge no sexista? (Mails, web,
documentació interna, ofertes laborals…)

o Sí
o No
o No ho sé
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En relació a la forma de comunicar-se de
COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
NO SEXISTA

l’entitat, tant pel que fa al llenguatge
intern com en la difusió externa, el 91%

No
9%

de la plantilla considera que l’entitat no

Si
39%

té un llenguatge sexista, no obstant el
52% de la mateixa considera que podria
Sí, però es
podria
millorar.
52%

millorar-se.

8. Creus que les dones i homes tenen les mateixes retribucions en igualtat de
responsabilitat i funcions?
o Sí
o No
o No ho sé
El 82 % dels nostres treballadors i treballadores considera que les dones i els homes
que treballen a Projecte Home tenen les mateixes retribucions en igualtat de
responsabilitat i funcions. Només un 3% considera que això no és així, és a dir, que hi ha
diferències; i un 15% desconeixen aquesta dada.
9. Creus que la política de selecció de personal és discriminatòria en algun
aspecte?
o Sí
o No

Si la resposta anterior és afirmativa, pots especificar quins són els aspectes de
discriminació?
Pel que fa a la política de selecció, es va demanar al nostre equip humà si considerava
que la nostra política de selecció podia ser discriminatòria en algun aspecte. En aquest
cas el 97% coincideix en què no hi ha aspectes discriminatoris. Només un dels nostres
18
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treballadors va respondre de forma afirmativa i en la seva explicació cita el següent:
“Processos de selecció i rotacions i baixes de personal més transparents”. Donada la
resposta no estem segurs que s’entengués bé la pregunta.
10. Es facilita la conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral?

Facilitats per l'accessibilitat a la
feina

La majoria de les persones estan d’acord
en que es facilita la conciliació i que es fa

9

de forma notable, no obstant és

7

millorable.
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11. Coneixes les mesures de conciliació de les que disposa l’entitat?
o Sí
o No
De fet quan demanem als companys i companyes si coneixen o no les mesures de
conciliació que ofereix l’entitat ens trobem que un 91% no les coneix. Només un 9%
afirma conèixer-les.
12. Creus que hi ha flexibilitat horària per facilitar la conciliació de la vida personal
amb la laboral? (adaptació dels horaris, possibilitat de Teletreball...)
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Creus que hi ha flexibilitat horària?
(adaptació dels horaris, possibilitat de
Teletreball...)

En quant a la flexibilitat horària també
es valora positivament, però es podria

10

valorar intentar adaptar-nos millor.
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13. Consideres que l'entitat ofereix facilitats per demanar permisos o excedències
i que garanteix les condicions de la reincorporació?

Consideres que l'entitat ofereix facilitats
per demanar permisos o excedències i
que garanteix les condicions de la
reincorporació?

La majoria de les persones que
treballen a Projecte Home estan
d’acord en que l’entitat ofereix
facilitats per demanar permisos o

9

excedència. Els resultats donen una

7

nota de notable.
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14. Consideres que l'entitat ofereix alguna mesura per facilitar l'accessibilitat a la
feina (política de proximitat d'habitatge, adequar l'entrada i sortida al
transport públic existent...)?

Sí que es considera que hi ha
flexibilitat en quan a l’accessibilitat a
la feina, no obstant els resultats
indiquen que hi ha punts a millorar.

15. Creus que les mesures de conciliació anteriorment citades s'apliquen per igual
als homes i a les dones?
o Sí
o No
o No, hi ha favoritisme cap a les dones
o No, hi ha favoritisme cap als homes
CREUS QUE LES MESURES DE CONCILIACIÓ
ANTERIORMENT CITADES S'APLIQUEN PER
No, hi
IGUAL ALS HOMES I A LES DONES?
hauria
favoritisme
cap a les
dones.
18%
No
6%

El 76% dels nostres treballadors i
treballadores considera que totes
aquestes mesures s’apliquen per
igual tant als homes com a les dones.
Però un 18% considera que hi ha
favoritisme cap a les dones.

Sí
76%
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16. Quines mesures de conciliació familiar i personal consideres que seria
interessant contemplar per poder fer millores?
Les respostes que es recullen de la pregunta oberta són de major a menor mencions:
-

Teletreball.

-

Adaptació dels horaris.

-

Proximitat d’habitatge al lloc de treball.

-

Planificar les rotacions d’equips.

-

Compensar les hores de formació.

-

Lactància a la feina.

-

Permisos reducció de jornada.

-

Permisos per trasllat.

17. Creus que l'equip de professionals de l'entitat tenen sensibilitat vers les
necessitats específiques en relació al gènere.
Creus que l'equip de professionals de
l'entitat tenen sensibilitat vers les
necessitats específiques en relació al
gènere.

La majoria dels nostres treballadors i
treballadores considera que hi ha

10
9
8
7
6
5
3

sensibilitat a l’hora de treballar i que
es té en compte les necessitats
específiques en relació al gènere.
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18. Creus que seria necessari que l'entitat oferís formació en perspectiva de gènere
als seus treballadors i treballadores?

No obstant la gran majoria de la

Creus necessaria formació en
Perspectiva de gènere?

plantilla considera que necessitem
formació en relació a aquest aspecte.

10

Per tant hi ha una necessitat de poder

9
8

millorar aquesta sensibilitat i hi ha

7

ganes de que aquesta sigui millor.
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