SERVEI DINTEGRACIÓ
LABORAL COL·LABORA

Composició de lequip

La incorporació al món laboral representa
lentrada al món dels adults. Aquest període
que esdevé dificultós per a tothom, ho és
especialment per aquells nois i noies que
presenten algun tipus de necessitats
especials.

Lloc

Seguint amb el propòsit de cercar respostes
a les necessitats de les persones amb
discapacitat dins dun marc de normalitat,
la Fundació Catalana Síndrome de Down
compta amb el Servei dIntegració Laboral
«Col·labora», lobjectiu del qual és facilitar
laccés al món laboral normalitzat de les
persones amb discapacitat amb plenes
garanties dintegració.

Horari datenció al públic

A «Col·labora», tal com succeeix en l'entorn
laboral habitual, l'empresa i els companys
de treball són els principals formadors
d'aquests futurs treballadors, ja que són els
models dels quals aprenen la feina concreta,
la disciplina del treball, les normes i les
regles.

Va adreçat

Joves i adults amb discapacitat intel·lectual
a partir de 16 anys.

Pedagogs
Tècnics en inserció laboral

Seu de la FCSD
C. Comte Borrell, 201-203 entl.
08029 Barcelona
Tel. 932 151 988; Fax 932 157 699
colabora@fcsd.org
www.fcsd.org

De dilluns a dijous de 9 h a 20 h
Divendres de 9 h a 15 h
Visites concertades
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ISO 9001
Certificat de qualitat
Lany 2002, la Fundació va aconseguir el certificat de
qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 per
a impartir cursos de Formació Professional Ocupacional
i seguiment de la inserció laboral per a persones amb
discapacitat, i n'obté la renovació anualment.

Amb el suport de:

SERVEI DINTEGRACIÓ LABORAL

La intervenció dels professionals de «Col·labora»
es centra, fonamentalment, en fer de mediadors en
el procés dintegració a lempresa, fent compatibles
les característiques individuals de cada usuari amb
les exigències del món laboral. Es tracta de crear
lentorn adient perquè la persona amb discapacitat
pugui adquirir el rol de treballador. És un procés lent
que cal orientar, però que el jove ha de viure duna
forma autònoma i personal, sense excessives
proteccions que creïn dependència i infantilitzin el
seu normal desenvolupament.

Les àrees dactuació es concreten
en els següents aspectes:
n

Orientació professional als usuaris i
assessorament a les famílies

n

Formació dels usuaris

n

Recerca dempreses i borsa de treball

n

Seguiment dels usuaris

n

Assessorament a les empreses

CURS DINICIACIÓ AL TREBALL

PROGRAMA SOCIO-LABORAL

Adreçat a aquelles persones que tenen interès per
treballar però que encara els hi manquen els
coneixements i lautonomia necessària per poder
accedir a un lloc de treball normalitzat.

Aquest programa sadreça a persones valorades
com a usuaris de tallers ocupacionals, que per
les seves dificultats i manca de productivitat serien
difícilment integrables a lempresa ordinària. Aquest
programa permet, a través dun conveni entre la
Generalitat de Catalunya i la Fundació, un espai
perquè la persona amb dificultats pugui participar
duna activitat laboral remunerada en làmbit
dempreses de lAdministració de la Generalitat
de Catalunya. El programa es basa en la idea que
el contacte amb entorns laborals ordinaris genera
en les persones amb discapacitat uns canvis
positius en el seu desenvolupament maduratiu.

Lobjectiu daquest curs és afavorir la transició entre
lescola i el món laboral, potenciant linterès pel
treball i oferint recursos per tal doptimitzar el
rendiment en funció de les capacitats de cadascun,
millorant daquesta manera els nivells dautonomia.
A través de tutories en grup i individualitzades es
treballen aquells aspectes de sociabilitat i maduresa
que facilitaran ladquisició de recursos per afavorir
la resolució de problemes en situacions laborals
quotidianes.

FORMACIÓ EN SITUACIÓ
Formació que es realitza en marcs de producció
reals i normalitzats. Els usuaris fan pràctiques en
empreses, incorporant-se i participant en les
activitats laborals habituals. La finalitat daquesta
formació és laprenentatge de les tècniques
concretes del lloc de treball així com ladquisició
de recursos que afavoreixin el desenvolupament
duna personalitat adulta.
Aquesta activitat és supervisada i orientada per
un professional del programa «Col·labora» que
garanteix que els models que ofereixen la resta de
treballadors, proporcionin un aprenentatge vàlid
per la persona amb discapacitat.

BORSA DE TREBALL I CONTRACTACIÓ
Adreçada als usuaris que es troben en condicions
de poder optar a un contracte de treball. Es pretén
que lusuari es responsabilitzi i participi activament
en la recerca de la seva feina, donant-li les eines
que facilitin aquest procés.

