ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Can Cet
Breu descripció:
Can Cet és un centre especial de treball i l’objectiu principal de l’entitat és servir com a mitjà
d’integració social i laboral del màxim nombre de persones amb discapacitat. Les persones reben
suport psicosocial i es desenvolupen professionalment mitjançant la realització de serveis com: neteja,
consergeria, treballs forestals, rehabilitació de fonts i jardineria d’interior i d’exterior.
Dades de contacte:
Adreça C.Manuel Fernández Márquez, nº 21 CP 08918
Telèfon: 934685430
Correus: cancet@cancet.org, administracion@cancet.org
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11.12.2012
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Millora de la comunicació, participació i transparència

6.4, 6.5

2. Potenciar el desenvolupament personal i professional

6.7

3. Fer el Balanç Social

8.10

1. Millorar la comunicació, participació i transparència de l’organització
Breu descripció:
- Enfortir la comunicació interna (butlletí informatiu/intranet, sortides lúdiques, accions formatives...).
- Millorar la comunicació amb tots els grups d’interès, mitjançant la implantació del Pla de Comunicació
–que inclou l’elaboració de dossiers informatius sobre política en matèria de RSE, mediambient i
qualitat.
- Mantenir al dia la pàgina web i el blog.
- Establir més canals per a la resolució de dubtes, expressió de queixes, etc.
Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.4, 6.5
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2. Potenciar el desenvolupament personal i professional
Breu descripció:
- Augmentar el nombre d’intervencions psicosocials amb les persones amb discapacitat.
- Sistematitzar les avaluacions de desenvolupament professional de la plantilla amb discapacitat.
- Realitzar enquestes anuals per a detectar necessitats no cobertes i alimentar el procés de millora
contínua.
- Augmentar el nombre d’hores establertes al Pla Anual de Formació.
- Establir mesures de conciliació de la vida personal i professional.
Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.7

3. Balanç Social
Breu descripció:
- Continuar informant a Pacte Mundial de Nacions Unides sobre les polítiques i actuacions en matèria
de responsabilitat social empresarial.
- Generar 1er Balanç de l’Economia Bé Comú i col·laborar en la difusió d’aquest model.
Beneficis:
Ambientals

X

Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.10

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_CAN_CET_2013.pdf
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