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Amb el suport de

Qui som?
Fundació Prevent és una entitat sense ànim de lucre l'objectiu és la inserció laboral de
les persones amb discapacitat, per al que posa a disposició tots els seus recursos per tal
de que la presència de la discapacitat en la nostra societat es contempli des d'una
perspectiva normalitzada i enriquidora.

Activitats programades per a les persones ateses
Durada del programa: 2019.01.01 a 2019.12.31

L'entitat compta amb àrees especialitzades que treballen de manera coordinada en
favor de les persones amb diversos tipus de discapacitat:
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Formació per a l'ocupació
Itineraris individualitzats i intermediació laboral
Foment de l'autoocupació
Acompanyament i treball amb suport

Compta amb un equip altament especialitzat, format per professionals de diversos
àmbits - psicologia, educació i treball social, prevenció de riscos laborals - i amb àmplia
experiència en l'atenció i assessorament de persones amb discapacitat, gestió de
programes d'ocupació, consultoria empresarial, impartició d'accions formatives, o
disseny de continguts de difusió i sensibilització.

Què és el PROGRAMA D'ITINERARIS INTEGRATS?
Es tracta d'una intervenció impulsada per Fundació Prevent amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona.
S'adreça a 15 persones amb discapacitat severa, en edat laboral, i es configura com una
actuació holística amb persones en recerca activa d'ocupació a fi d'afavorir la seva
autonomia personal i autoestima, l'acostament a l'ocupació i la reducció de la bretxa
digital.
Els itineraris s'implementen sota la supervisió, seguiment i acompanyament de
tècniques d'ocupació, persones formadores pròpies i externes, empreses i voluntariat.
El programa ITINERARIS pretén acostar-se a les persones per ajudar-les, mitjançant un
mètode competencial, a adquirir estratègies i recursos per estar actives en el mercat
laboral i poder accedir a les ofertes d'ocupació. Treballa així mateix la detecció de
necessitats formatives que ajudin a la persona a aconseguir objectius professionals
alineats amb les seves expectatives i capacitats.
La intervenció compta amb el compromís i la complicitat d'empreses orientades a la
recerca del talent en persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat social.

Atenció individualitzada
Elaboració d'itineraris personalitzats d'inserció laboral
Definició d'objectius laborals segons metodologia per competències
Detecció de necessitats formatives i derivació segons cada cas individual
Realització de formació i tallers: Gestió del medi, Autocoaching, Alfabetització
digital, Xarxes socials
Acompanyament segons necessitats de cada persona
Familiarització amb els canals de recerca de feina
Pràctiques en empreses
Ocupació amb suport en cas de contractació

Activitats programades per a les empreses
El programa ITINERARIS ofereix l'oportunitat de treballar fomentant la diversitat a
les plantilles, acollint persones amb discapacitat i facilitant la seva contractació.
Proporciona formació a diferents equips de RRHH en matèria de selecció, inclusió
i gestió de la discapacitat.
Organitza dinàmiques de grup, tallers i jornades informatives en el marc de la
sensibilització sobre la discapacitat dirigides a treballadors de les empreses
col·laboradores.
Promou el voluntariat corporatiu, a través del qual els empleats o altres persones
properes a l'organització tenen l'oportunitat de participar com a voluntaris en
activitats formatives realitzades en el marc del Programa.
I per afavorir les possibilitats d'accés i manteniment d'una ocupació realitza acords
de pràctiques amb empreses. Aquestes hores de formació, permeten a les
persones amb discapacitat desenvolupar habilitats laborals i consolidar els
coneixements adquirits, alhora que es generen empreses sensibilitzades, eliminant
possibles barreres actitudinals, derivades de prejudicis i estereotips associats a la
discapacitat i la diversitat.

