
ESTÀS BUSCANT FEINA?
Servei d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció laboral

de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental

Objectiu

Facilitar la inserció laboral de persones amb
discapacitat i/o trastorns de la salut mental
al mercat laboral ordinari.

Què treballarem?

Requisits

Persones amb un 33% de discapacitat o
vinculades a la Xarxa de Salut Mental
(pública o privada).

Inscrites al SOC com a demandants
d'ocupació o com a millora d'ocupació.

Motivació per trobar una feina.
Com ho fem?

Des del primer dia tindràs un
professional de l'orientació de
referència que t'acompanyarà en el
teu procés.

Dissenyarem, plegats, un Pla
Individual d'Inserció per
aconseguir els teus objectius.

Participaràs en activitats
individuals i/o grupals, d'acord
amb les teves necessitats.

Resultats

més del

44%
d'inserció laboral 
al 2021

- SIOAS -

SIOAS

Bloc 1

Diagnòstic de
l'ocupabilitat i Pla
Individual d'Inserció

Motivacions i interessos
Mercat de treball i ocupacions

Identifica els teus interessos
laborals alhora que coneixes el
mercat de treball. També
analitzarem el teu perfil
professional.

Bloc 2 Recerca de
feina

Canals de recerca de feina

Procés de selecció
Autoocupació

Eines de recerca de feina

Dissenyarem el teu currículum i cartes
de presentació. Coneixeràs nous
portals per a cercar feina. Preparem les
entrevistes de feina. Si tens una idea
d'autoocupació també t'orientarem!

Bloc 3 Formació

Formació bàsica/instrumental
Formació en competències digitals
(TIC)
Formació en competències
transversals
Formació tecnicoprofessional

Pràctiques

Vols millorar els teus coneixements
en competències digitals (TIC)? Les
teves habilitats socials? T'estàs
plantejant fer una formació i poder
fer pràctiques? Des del SIOAS
explorarem les possibles
formacions que t'ajudin a millorar
les possibilitats de trobar feina.

Bloc 4 Relació amb l'empresa

Prospecció d'empreses
Seguiment posterior a la inserció

Treball amb suport

Cercarem ofertes a mida de les teves
necessitats i interessos i, una vegada
comencis a treballar, també
t'acompanyarem en el procés
d'adaptar-te a la feina i mantenir el
teu lloc de treball.

Com ho fem?

Pla Individual
d'Inserció

Ocupabilitat per
competències

Visites a
empreses

Competències
digitals (TIC)

Borsa de
treball

Intermedicació
amb empreses

Formació a
mida

Inserció
laboral

Coordinació amb
serveis sanitaris i

socials

Orientació a
recursos formatius
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