Perfil de Compromís Social
Anticipem-nos als nous requeriments de contractació
per la prestació de serveis d’atenció a les persones
Per a què?
El compromís social és un valor diferencial
estratègic i tangible en el context de la
provisió de serveis d’atenció a les persones.

El Perfil de Compromís Social (PCS) de
La Unió orienta a les organitzacions a
anticipar-se als nous requeriments
normatius per la contractació de les
xarxes estables, inclusives i socialment
responsables de les xarxes de provisió de
serveis d’atenció a les persones.

El Perfil de Compromís Social us
permetrà conèixer la posició (i diagnosi)
de l'organització en els 5 vectors clau de
compromís social (social, econòmic,
laboral, bon govern i ambiental) des de la
perspectiva de la contractació
responsable, contemplant la
personalització d’aquests requeriments a
la vostra entitat social i/o sanitària.
Comptem amb l’equip d’experts
en responsabilitat social de

Què és el Perfil de Compromís Social (PCS)?
El PCS integra els marcs normatius
presents vinculats al compromís social o
responsabilitat social i principals
referents*:
•
•
•
•

•
•
•

•

Llei informació no financera 18/2017
Llei de transparència, bon govern i accés a
la informació 19/2013
Model d’acreditació de centres d'atenció
hospitalària aguda a Catalunya
Tendències de la normativa en
desenvolupament en el sector social i salut
i de la futura llei de l’economia social
ISO 26000
Global Compact
Objectius de
Desenvolupament
Sostenible (ODS) i
Agenda 2030
…
*Actualització permanent

És una eina senzilla i dinàmica
d’actualització periòdica als nous
requeriments i anticipar-nos a la millora
contínua.
Un espai en el qual les organitzacions
puguin establir una sistemàtica i una anàlisi
del seu nivell de compromís social.

A qui va dirigit?
Al Govern i a la Direcció de les organitzacions socials i sanitàries que vulguin fer una gestió de
l’estratègia de responsabilitat social proactiva per a avançar-se als requeriments i tendències
normatives.
Comptant amb la participació dels gestors de la responsabilitat social.

Metodologia

Inici

• Presentació i
personalització
de l’eina.
• Calendarització
amb els
responsables.

Sessions
de treball

Qüestionari
online

Enviament d’un
qüestionari que inclou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4 entrevistes
per recollir
informació
qualitativa.

Perfil entitat
Vector Social
Vector Econòmic
Vector Laboral
Vector Bon Govern
Vector Ambiental

Informe

Sessió de presentació
de l’informe final:
• Perfil Compromís
Social en cada vector
de compromís social.
• Quadre de riscos i
oportunitats.

Perfil de compromís social (PCS)
Informe amb un quadre de riscos i oportunitats
personalitzat que us permeti anticipar-vos a les
noves condicions reguladores.
L’informe inclourà una anàlisi per a cadascun dels
vectors de compromís social (social, econòmic,
laboral, bon govern i ambiental), amb
recomanacions per avançar en els requeriments
de contractació responsable
Identificarà els reptes i accions de millora, per
desenvolupar un futur pla de treball.

Perfil de
compromís
social

Oportunitats Riscos

Social
Econòmic
Laboral
Bon govern
Ambiental

Els nous desafiaments són una oportunitat per a la transformació i el
futur de la teva entitat. T’hi acompanyem
Estem compromesos en la millora de l’atenció i la
qualitat de vida de les persones. Transformar l’actual
model és la manera d’assegurar l’atenció del futur.

Contacta’ns

Estem compromesos amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible del
Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Pressupost personalitzat l fundaciounio@uch.cat l Tel. 93 209 36 99 l fundaciounio.cat

