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CLECE, S. a. va reconèixer la labor de Nova Feina
amb dones víctimes de violència de gènere amb
el Premi Compromís al millor projecte social.
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Presentació
 2017 ha sigut un any intens de treball per a propor-
cionar atenció, ajuda i suport a més de 600 perso-
nes aturades en situació de vulnerabilitat.  Sens 
dubte, la implicació de les diferents voluntats 
solidàries que formen part d'aquesta gran família 
que és Nova Feina, ens permet aconseguir els èxits-
compartits que vos mostrem en aquesta memòria 
de resultats.

 Les persones sòcies i les voluntàries, les adminis-
tracions públiques i el treball en xarxa amb altres 
entitats socials, són imprescindibles en la interven-
ció sociolaboral que realitzem. Però, vull ací ressal-
tar el paper de les empreses compromeses amb la 
contractació de persones amb especials dificul-
tats; són elles les generadores d'oportunitats labo-
rals que fan de l'ocupació la via per a la ciutadania 
plena. Les Jornades empreses + socials van ser el 
nostre acte de reconeixement i gratitud.

 Gràcies per aquest camí compartit cap a una 
societat més inclusiva.

 Un any més, i ja van 29, fem balanç i vos presen-
tem breument els principals resultats de les 
actuacions realitzades. Sempre ens agrada recor-
dar que darrere dels indicadors i de les dades, 
estan les persones. Trajectòries vitals de supera-
ció de les barreres que ens impedeixen accedir a 
una ocupació. 

 En aquest passat exercici, hem realitzat un esforç 
especial a millorar la nostra comunicació, trans-
parència i rendició de comptes: renovant la 
pàgina web, amb continguts accessibles de 
l'impacte i el balanç social, noves publicacions i 
repor tatges audiovisuals que ajuden a transmetre 
el nostre dia a dia.

 Dóna Impuls, el programa que millora les opor tu-
nitats d'ocupació de les dones més vulnerables, 
en risc d'exclusió o víctimes de violència de 
gènere, ha sigut doblement premiat. CaixaPopu-
lar, amb el primer premi de l'estalvi solidari, i 
CLECE S.A. amb el Premi Compromís al millor 
projecte social han reconegut la nostra labor.

  Som especialment vulnerables davant la desocu-
pació, 1’2 milions de valencians/es segons els 
últims estudis,     sent la segona comunitat autòno-
ma amb més població vulnerable. Quasi mig milió 
seguiran atrapats en l'atur o la precarietat laboral en 
2018.

 La resposta a aquest enorme desafiament ha de 
partir de la coresponsabilitat de tota la societat. Des 
del tercer sector social mobilitzem a la ciutadania 
activa, les institucions i empreses per a oferir 
respostes de canvi davant aquestes desigualtats. 

 La formació adaptada a les necessitats empresa-
rials, l'orientació i intermediació laboral, el suport a 
l'emprenedoria i les empreses socials i els itineraris 
personalitzats d'inserció són les nostres propostes 
al repte social que representa la desocupació. 

   Estudi de Població Especialment Vulnerable davant l'ocupació a 
Espanya (2018), elaborat per Accenture, Fedea i Junts per l'Ocupació

Lola Sebastián
Presidenta de la Fundació

Nova Feina

Ana Tórtola
Coordinadora de la Fundació

Nova Feina

Junts construïm comunitat.

(1)

(1)
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Som Nova Feina

 En Nova Feina creiem en una societat que 
possibilite a tota la ciutadania el desenvolupa-
ment de les seues capacitats a través de l'accés 
a l'ocupació estable i digna. 

 Acompanyem a les persones en el seu procés 
d'incorporació laboral a través d'itineraris 
d'inserció, formació i emprenedoria.

 Ho fem treballant en xarxa juntament amb insti-
tucions públiques, organitzacions socials, perso-
nes compromeses i empreses que posen l'econo-
mia al servei de la comunitat, l'entorn i les perso-
nes més vulnerables. 

Nova Feina basa la seua actuació en
els següents valors fundacionals:
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La persona  

L'ajuda mútua 

La nova cultura del treball i de les relacions

entre la societat, l'economia i l'ocupació 

L'aprenentatge continu 

L'extensió de la cultura de pau i solidaritat

La justícia 

La participació ciutadana

L'economia social i solidària 

El caràcter no lucratiu 

La pluralitat i diversitat cultural

La igualtat d'oportunitats entre

homes i dones

La perspectiva de gènere 

El compromís amb l'entorn i la comunitat 

L'autonomia i la coresponsabilitat  



 Naixem en 1988 com a Associació per al 
Foment i la Creació d'Ocupació Juvenil, AFOCEJ, 
pionera en l'engegada d'una xarxa de Centres 
d'ocupació juvenil autogestionats pels propis 
joves.

 Després d'un període de formació i aprenentatge 
en orientació laboral i serveis d'ocupació, promo-
vem la Fundació Nova Feina en 2004. 

 Aquesta evolució ens permetrà ajudar a perso-
nes i col•lectius amb altres dificultats en el seu 
accés a l'ocupació: desocupació de llarga 
durada, majors de 45 anys, joves sense estudis, 
dones víctimes de violència de gènere, persones 
en situació o risc d'exclusió social +info: http://bit.ly/NFsom

L'actual Patronat està compost per:

Presidència:
Vicepresidència:

Secretaria:

Vocalía:
Vocalía:

 

Mª Dolores Sebastián Rodríguez
Isabel-Gemma Fajardo García
Associació de Foment i Creació
d'Ocupació Juvenil, AFOCEJ, 
representada per Carmen Lluna Soria.
Rafael Chaves Àvila.
Mª Carmen Núñez Girona.
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611
Persones

ateses

269
Itineraris
d'inserció

sociolaboral

188
personas acceden

al empleo

188
Persones

accedeixen
a l'ocupació

106
Persones
formades

2.623
Estudiants
informats
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23
Noves

empreses
recolzades

62
Empreses

gestionen les
seues ofertes
amb nosaltres

2
Publicacions

pròpies

2
Reconeixements

empresarials



Formació per a l'ocupació
 La capacitació en professions amb demanda 
laboral, acompanyada amb el desenvolupament 
de competències personals, habilitats socials i 
pràctiques en entorns laborals reals, és una de les 
principals vies per a la incorporació laboral.

 El Programa Incorpora, finançat per la Fundació 
“la Caixa”, contempla dos Punts de Formació en 
els Centres Feina que la nostra entitat gestiona a 
Alacant i València (Quar t de Poblet).

Accions formatives en

62
Insercions

106
Persones
formades

6
Accions

formatives

+ info: http://bit.ly/NFformacio

Neteja d'immobles i allotjaments turístics

Serveis d'hostaleria

Neteja hospitalària

Comerç, Reposició i magatzem

Treballs en cadena

Dependent/a
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 La formació m'ha aportat coneixement, experièn-
cia i autoestima. Saber que encara que tinc 42 
anys puc treballar.

Mª del Pilar Giraldo. 42 años.

 Nova Feina és per a nosaltres un bon recolze en 
els processos de selecció i formació, cerquem 
gent amb actitud i ganes de treballar i vosaltres la 
teniu.

Laura Jurado
Tècnica de selecció i formació de Gestamp 
Levante

 Portem més de  tres anys treballant amb Nova 
Feina, des del punt de vista d'empresa l'experièn-
cia ha sigut molt positiva. Els nostres empleats 
són més joves, vénen d'un entorn afavorit i en 
treballar amb persones amb entorns més compli-
cats valoren més el treball. S'impliquen més, 
veuen altres necessitats i la vida d'una altra 
manera.

Francisco Zapata.
Cap de Serv. Generals Bricomart València.

FOTO 18

http://bit.ly/NFtestimonis
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Incorporació sociolaboral
 En aquest àrea arrepleguem les intervencions i 
projectes que faciliten la integració sociolaboral 
de les persones més vulnerables o en situació 
d'exclusió social. L'itinerari personalitzat d'inser-
ció és l'eina metodològica de treball en el servei 
d'orientació per a incrementar l'ocupabilitat de 
cada persona beneficiària.

 El programa AUNA ha permès desenvolupar 154 
itineraris, la capacitació de 33 persones en 
vendes i atenció al client i 69 par ticipants en 9 
tallers formatius en Competències transversals.

 Les 138 ofertes d'ocupació gestionades, han 
permès 111 insercions. Aquest programa ha 
comptat amb el supor t financer del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Consellería 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Obra Social “ La 
Caixa”  i els Ajuntaments d'Alacant i  Quar t de 
Poblet.

 
 

 INTEGREM és un Programa experimental, 
finançat per par t del Servei Valencià d'Ocupació i 
Formació, SERVEF, que ha permès la realització 
de 20 itineraris d'inserció sociolaboral a persones 
en situació o risc d'exclusió, capacitant a 10 joves 
en Atenció al Client incloent experiències en 
entorns laborals.

 
 

 DÓNA IMPULS és el Programa d'apoderament i 
promoció  soci-laboral que Nova Feina destina a 
les dones amb majors dificultats: víctimes de 
violència gènere, amb discapacitat o en situació 
d'exclusió social. S'ha aconseguit el 53 % 
d'inserció laboral de les 64 dones par ticipants.

Per a l'execució d'aquest programa hem comptat 
amb el suport de l'Institut de les Dones de la Gene-
ralitat Valenciana, Fundació Santa Elena, Fundació 
Pascual Ros Aguilar i Diputació d'Alacant.

http://bit.ly/NFocupacio
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 Nova Feina és una agència de col•locació no 
lucrativa acreditada pel SERVEF i forma par t de 
la Xarxa Orienta de la Comunitat Valenciana, 
garantint uns serveis d'orientació professional 
amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de la 
ciutadania.

177
Ofer tes d'ocupació

164
Contractacions

542
Persones ateses

99%

En situació o risc
d'exclusió social.

80%

Manté l'ocupació un any després,
més de la meitat en la mateixa

empresa.

26
Dones víctimes

violència de gènere.
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Empreses compromeses
 En els processos d'incorporació sociolaboral, 
l'empresa juga un paper fonamental. És la que 
facilita oportunitats laborals i d'acompliment 
professional, especialment a les persones que 
més difícil ho tenen. 64 empreses han contractat 
a 164 participants en els programes d'ocupació.

Amb l'objectiu de reconèixer públicament a les 
principals empreses col•laboradores organitzem 
la quar ta edició de les Jornades Empresa + 
social. Comptem amb el supor t de la Direcció 
general de Responsabilitat Social de la Generalitat 
Valenciana, per a posar en valor la contractació de 
persones en situació o risc d'exclusió social com 
una bona pràctica empresarial que permet 
avançar en Responsabilitat social.

https://novafeina.org/colabora/
empresas-sociales/
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 Gràcies Nova Feina pel vostre treball. Ajudeu a 
les persones a trobar ocupació i a les empreses 
a trobar persones.

 Lola Ferrer,
Responsable de RR.HH. Alcampo a Alacant

 
 És important posar en valor el treball d'entitats 
com Nova Feina, que no solament aporten treba-
lladors per a contractar a les empreses, sinó que 
són capaços d'encaixar el millor perfil a les 
nostres vacants”

 Mateo Lamirán,
Delegat Projecte social CLECE, S.A.

https://youtu.be/wtstfjre_iw

https://youtu.be/egpkw3cgkt0
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 Recolzem a les persones amb iniciativa empresa-
rial oferint-los orientació i assessorament en 
l'estudi de viabilitat, informació sobre les ajudes a 
emprenedors, les vies d'accés a finançament o 
microcrèdits i realitzem un seguiment per a la 
consolidació dels projectes empresarials.

 El Punt Autoocupació Incorpora que gestionem 
en el Centre Feina Alacant va atendre a un cente-
nar de persones i s'ha consolidat com un servei 
de referència a la ciutat. 

 

 CAPIQUA és l'espai de treball compartit (cowor-
king) que l'entitat gestiona en la seua seu a Quar t 
de Poblet. Generem sinergies amb les persones 
i iniciatives emprenedores del territori i realit-
zem sessions de dinamització. La cooperativa 
d'energia renovable Som energia o l'empresa 
social Reciclean per al reciclatge de les càpsules 
de cafè es van presentar en aquest espai. Un any 
més es va celebrar La canya social, l'esdeveni-
ment per a persones amb iniciativa social o 
mediambiental.     

 

Suport a l'autoocupació i l'emprenedoria social

92
Emprenedors/es

ateses

23
Noves

empreses
recolzades

70%
Empreses

consolidades
després d'un any

24
Llocs de treball

generats

3
Esdeveniments
de dinamització

emprenedora

9
 Entitats
usuàries

coworking

http://bit.ly/NFemprendre
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20
Persones formades

en mesurament
de l'impacte social.

1.500 euros
En premis

a l'emprenedoria
social juvenil.

662
Persones informades

en emprenedoria i
empreses socials.

http://bit.ly/FNFespenta

 La promoció de l'economia social i sostenible és 
un de les finalitats del treball de Nova Feina. En 
2017 engeguem el programa espenta!, amb el 
suport de la Consellería d'economia sostenible de 
la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu d'incre-
mentar el reconeixement i la visibilitat  de les 
empreses socials valencianes, la seua professio-
nalització i desenvolupament.

 Per segon any consecutiu, Espenta jove ha facili-
tat l'emprenedoria social juvenil a Alacant, amb el 
suport de la Diputació i l'Ajuntament. 

Guia per a
l'Emprenedoria

Social. 
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Gestió de serveis a entitats
 Gestionem serveis d'ocupació i formació a insti-
tucions privades i administracions públiques.

 El desenvolupament de les competències trans-
versals i l'alfabetització digital han sigut les 
temàtiques abordades en 4 cursos finançats per 
l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajunta-
ment d'Alacant, formant-se 55 persones, fona-
mentalment joves i dones.

 El Servei d'Inserció Sociolaboral dirigit a perso-
nes aturades de llarga durada  ha atès 31 itineraris 
laborals i obtingut la contractació del 68 % dels 
par ticipants. 

 Les Jornades d'orientació formatiu-laboral 
ORIENTA'T so una mostra de l'ofer ta existent en 
formació reglada i no reglada del territori que 
permet informar a les i els joves de cada localitat 
perquè prenguen decisions amb èxit sobre el seu 
futur. En 2017 han desenvolupat i finançat aques-
ta activitat els Ajuntaments d'Alacant, La Nucia, 
La Vila-joiosa i el Pinós.

+info:http://bit.ly/NForientat

2.623
Estudiants

4
Municipis

33
Centres educatius

http://bit.ly/NFserveis
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 La contractació de persones vulnerables, bona 
pràctica empresarial socialment responsable.

 Publicació que arreplega les principals conclu-
sions de les IV Jornades Empresa Més Social, 
celebrades a Alacant i Quar t de Poblet amb el 
patrocini de la Direcció general de Responsabilitat 
Social i Autogovern de la Generalitat Valenciana.

 Guia per a l'Emprenedoria Social. Les empreses 
socials, economia al servei de les persones.

 Publicació del programa espenta! per a impulsar les 
empreses socials valencianes. Introdueix una revisió 
dels diferents conceptes emergents relacionats amb 
l'economia social i del ben comú, recorre les etapes 
de disseny d'un projecte d'emprenedoria social i 
repassa el marc jurídic de l'empresa social a Espan-
ya, les principals polítiques públiques de suport i 
algunes de les principals iniciatives de suport.

 .

link descarrega: http://bit.ly/FNFpubRSE 

Publicacions

Visita el nostre nou canal de Youtube i
coneix els últims repor tatges!

http://bit.ly/nfyoutube

link descarrega: http://bit.ly/nfpubes 
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Treballem en xarxa
 La intervenció sociolaboral és un treball en equip, un treball en xarxa 
juntament amb altres organitzacions, voluntariat, institucions públiques i 
privades, agents socials i empreses. 

 En Nova Feina par ticipem activament, segons les nostres capacitats i 
disponibilitats, en diverses xarxes associatives i institucions:

http://bit.ly/NFxarxa
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Components de la directiva de Xarxa Enclau, EAPN-CV i el
Consell autonòmic de fundacions (AEF).

Representants de l'Eapn-cv en l'Observatori de la vulnerabilitat
del Síndic de Greuges.

Socis cooperativistes de Fiare Banca Ètica, Som Energia i
Eticom Som Connexió. 

Mesa d'entitats de serveis d'inserció laboral d'Alacant

Mesa d'igualtat d'opor tunitats de L'Alacantí 

Consells municipals de par ticipació



Reconeixements

https://youtu.be/wk0x-izagea

 

 Gràcies Nova Feina pel vostre treball. Ajudeu a 
les persones a trobar ocupació i a les empreses 
a trobar persones.

 Lola Ferrer,
Responsable de RR.HH. Alcampo a Alacant

 I finalitzem amb els Premis Compromís de 
CLECE, S.A. reconeixent la labor de la Fundació 
Nova Feina en la integració sociolaboral de dones 
víctimes de violència de gènere. Tres entitats hem 
resultat guardonades entre més de 139 candida-
tures. 
 El premi compta amb una distinció dotada amb 
10.000 euros i una escultura de José Miguel Utande.

 D'estar tant temps en l'atur, de tenir xiquets i no 
saber molt bé què fer, amb la formació s'ha obert 
una porta per a tenir una oportunitat laboral,

Raquel Capitán, de 36 anys, una de les dones 
que ha par ticipat en el projecte.

 El projecte Dóna Impuls, dirigit a millorar l'ocupa-
bilitat de les dones en situació d'exclusió social, 
ha sigut doblement reconegut i premiat: 

 Començàvem l'any amb el primer premi de 
l'Estalvi solidari, dotat amb 4.000 euros i atorgat 
per Caixa Popular i la xarxa Enclau, a par tir de 
les donacions realitzades pels clients d'aquest 
producte solidari i la pròpia entitat financera.
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Els nostres principals finançadors són:

Transparència i rendició de comptes

Àmplia la informació sobre transparència i rendició de 
comptes:  http://bit.ly/NFrespon

Fundación
Santa Elena

Ingressos FNF 2017 Despeses FNF 2017 

Subvencions públiques   Ajudes privades   Donacions
Recursos propis   Prestació de servicis

193.000,00 168.646,78 

15.943,10
6.038,00

35.622,50

2.973,63

8.760,38

322.698,67 59.077,05
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Els ingressos de l'exercici han ascendit a  419.250,38 euros.  

Personal   Despeses de l'activitat   Amortitzacions i altres   Costos financers

Les despeses han sigut  393.509,73  €, el romanent positiu de 
25.740,65 s'ha destinat a cobrir les pèrdues d'exercicis anteriors. 



Balanç social

Consulta el balanç complet en la web: http://bit.ly/NFimpacte 

 En Nova Feina hem incorporat la metodologia d'auditoria social 
desenvolupada per les xarxes d'economia social i solidària. Els 
resultats dels principals indicadors del Balanç social 2017 són:

      Sostenibilitat ambiental

   Equitat i treball:

81%
de les persones

treballadores són dones

71%
dels càrrecs

de responsabilitat
els ocupen dones 

Escala salarial (proporció entre la persona
que menys cobra i la que més)1,7

20%

13%

SI Compta amb salaris públics,
mesures de conciliació i formació

Del personal participa en l'aprovació
del Pla d'actuació

dels contractes són indefinits

SI 
L'entitat compta amb mesures de millora de la
gestió ambiental però no disposa d'un sistema
de gestió ambiental ni porta un control de les
emissions de CO2

       Sense finalitats lucratives  
Dels ingressos és facturació de serveis10%

40%

46%

SI És sòcia/client d'entitats
de finances ètiques

són subvencions públiques

són ajudes privades

      Cooperació  

11%

18%

SI Coopera amb entitats de
l'Economia social

Compres a entitats del
Mercat Social

Compres a entitats
no lucrativas 
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 Gràcies a totes les empreses, 
professionals, voluntariat i 
institucions que s'impliquen 
cada dia amb Nova Feina 
aconseguim que més perso-
nes troben un treball.

Suma't a l'acció
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 Implica't i participa en projectes que  
integren a persones desfavorides.

 Tenim places de voluntariat en activitats 
de formació i orientació laboral,  comuni-
cació, administratives i supor t a la gestió 
de l'entitat. A més comptaràs amb una 
persona de referència i un segur de 
voluntariat.

Cobreix les teues ofertes de treball 
amb la nostra agència de col•locació.

Acull alumnat en pràctiques.

Fes voluntariat corporatiu.

Contribueix amb donacions econòmi-
ques o en espècie

Participa en programes de responsabi-
litat social.

 Amb la teua donació contribueixes a la 
formació i l'accés a l'ocupació de les 
persones en situació més vulnerable.

C/C: Caixa Popular
ÉS11 3159 0022 1923 3911 2522

Contacte per a col•laborar:
direccion@novafeina.org

Si eres empresa tienes varias vías de
colaboración: 
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Voluntariat Empreses Donació

http://bit.ly/NFcollabora



Centre Feina Alacant
C/ Sant Raimundo, 21 baix
Alacant (03.005)
96 512 55 99

Centre Feina València
C/ Aparellador Antoni Monzó, 11 baix 
Quart de Poblet (46.930)
96 129 73 43

www.novafeina.org
info@novafeina.org


