Beneficis per a les empreses
col·laboradores
- Suport per part del personal tècnic del
Consell Comarcal durant la incorporació
de cada participant a l’empresa i en la
recerca de subvencions i bonificacions en
la contractació
- Possibilitat de pràctiques no remunerades fins a 100 hores
- Pòlissa d’assegurança del personal en
pràctiques a càrrec del programa

Contacta amb nosaltres
Àrea de Promoció Econòmica
apunt@baixemporda.cat
www.baixemporda.cat/promoció
Pl. Joan Carreras i Dagas. 4-5 bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 55 41
Mòbil 686 86 66 01
i família

Programa finançat en el marc de l’addenda de prorroga
per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Baix Empordà, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, per al 2016-2019.
Serveis bàsics i essencials d’atenció directa:
Fitxa 40.2: Serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de persones amb
discapacitat o trastorn de la salut mental.

A punt 40.2
Servei d’orientació, formació i suport
per a persones amb discapacitat o
trastorns de salut mental

Accions que es porten a terme
- Tutories individuals i grupals de recolzament i seguiment laboral

Què és?
A punt 40.2 és un programa d’ocupació
que desenvolupa el Consell Comarcal
del Baix Empordà.
Ofereix un servei especialitzat d’orientació,
formació i suport a la inserció laboral, per
a 80 persones amb discapacitat o trastorn
de salut mental comptant amb quatre
punts d’actuació a la comarca: Platja
d’Aro, Palafrugell, la Bisbal d’Empordà i
Torroella de Montgrí.
L’objectiu del programa és facilitar la
inserció laboral en el mercat ordinari de
treball.

- Formació:
Ocupacional on es treballen totes les
eines necessàries per la recerca de
feina
Alfabetització informàtica orientada en
la recerca de feina
Tecnicoprofessional d’un ofici segons
l’objectiu laboral que conforma el grup.
Per exemple: formació en Atenció al
Client i Suport Administratiu Bàsic o
Formació d’Operari/ària de Vivers i
Jardineria
- Intermediació laboral
- Possibilitat de fer fins a 100 hores de
pràctiques en una empresa de la zona

Requisits
de les persones participants
- Certificat de discapacitat amb un grau
igual o superior al 33%
- Estar inscrit a l’Oficina de Treball de la
Generalitat com a demandants d’ocupació
no ocupats o millora de feina (DONO)
- Residir a la comarca del Baix Empordà
- Es prioritzaran les persones perceptores
de la Renda Garantida de Ciutadania

