FUNDACIÓ PREVENT
Avda. Josep Tarradellas, 8-10, 7ª 4ª
08029 Barcelona.
Tel.: 93 439 18 06
www.fundacionprevent.com

Servei Integral
d‘Orientació,
Acompanyament i
Suport a la inserció de
les persones amb
discapacitat i/o malaltia
mental
(SIOAS 2018)

Qui som?

Accions i resultats de Fundació Prevent

Fundació Prevent és una entitat sense ànim de lucre, privada i independent, l’objectiu de la qual
és promoure i contribuir a la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, i al
foment de la cultura preventiva a l’empresa, a través d’una major conscienciació social que
garanteixi entorns laborals més segurs i empreses més responsables.

En el període comprès entre 2005 i 2018, s’ha atès més de

Fundació Prevent compta amb tres àrees especialitzades que treballen de forma coordinada:
•Inclusió social i laboral de persones amb discapacitat
•Prevenció de riscos laborals
•Foment de l’esport adaptat
Fundació Prevent posa a disposició de persones amb discapacitat i empreses tots els seus
recursos per que la presència de la discapacitat a la nostra societat es contempli des d’una
perspectiva normalitzada i enriquidora.
Específicament, treballa fomentant la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat
(física, sensorial i/o psíquica), principalment en el mercat laboral ordinari, incidint en totes
aquelles àrees que convergeixen en la consecució d’aquest objectiu.
Compta amb un equip altament especialitzat, format per professionals de varis àmbits –
psicologia, educació i treball social, prevenció de riscos laborals, intermediació i orientació
laboral – i amb àmplia experiència en l'atenció i assessorament de persones amb discapacitat,
gestió de programes d’ocupació, consultoria empresarial, importació d’ accions formatives, o
participació en jornades i publicacions.

Què és el SIOAS?
SIOAS és un servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones
amb discapacitat i/o malaltia mental. El Programa es dirigeix a persones amb discapacitat
demandants d’ocupació, no ocupades o en millora d’ocupació, inscrites al SOC.

ACTIVITATS
El Programa ofereix:
1.servei d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació
2.formació per la millora de les competències bàsiques, tècniques i transversals.
3.treball individualitzat sobre tècniques per afavorir l’ocupabilitat
4.accions de prospecció del mercat de treball
5.Pràctiques no laborals
6.suport i accions de seguiment a la inserció laboral

4.000

persones amb

discapacitat, s’ha assolit la inserció laboral de 782 d’aquestes i s’ha format a 533 en
diferents àrees professionals (informàtica, gestió telefònica, anglès, comptabilitat, entre
d’altres). Des de 2013, Fundació Prevent és una entitat adherida al Programa Incorpora de la
Fundació Bancària La Caixa.

Fundació Prevent ha concedit 549 beques a estudiantes amb discapacitat.
El programa de Suport a l’emprenedoria ha atès i format a prop de 178 emprenedors amb
discapacitat. Aquesta activitat ofereix l’oportunitat de participació d’empreses a través del
voluntariat corporatiu.
S’ha proporcionat formació a diferents equips de RRHH d’empreses multinacionals en
matèria de selecció, inclusió i gestió de la discapacitat.
S’han organitzat dinàmiques de grup, accions de teambuilding, tallers i jornades informatives
totalment personalitzades en el marc de la sensibilització sobre la discapacitat adreçades a
treballadors de grans empreses.
Fundació Prevent ha desenvolupat jornades i materials de divulgació com:
- Modificacions legislatives i contractació de persones amb discapacitat: reptes i
oportunitat per al compliment de la LISMI.
- The Road Show. Be Positive. Amb Leila Navarro i José M. Gasalla..
- Col·laboració en la setmana de la discapacitat de la Universitat d’Alcalà d’Henares i UNED.
- Col·laboració en els continguts del curs “Tècniques d’evacuació i situacions d’emergència
en Centres Especials de Treball” (IRSST).
- “Guia d’orientació de les activitats de vigilància de la salut al sector de l'hostaleria”.
Fundació Prevent – Full Audit – Fundació Prevenció Hosteleria Illes Balears. (FPHIB).

Som partners estratègics en…
Per garantir l’èxit de la incorporació, acompanyem les accions d’intermediació amb serveis i
metodologies complementàries:




Diagnòstic de la situació de l’empresa en relació al compliment de la legislació vigent en
matèria d'accessibilitat, igualtat d’oportunitats i contractació de persones amb
discapacitat.
Creació i disseny de pla de comunicació i voluntariat.
Gestió del talent i creació d’entorns saludables a través de la inclusió de polítiques de
diversitat.

