QUI ÉS l’E.I.L. ?
•

L’Equip d’Inserció Laboral de la Comunitat Terapèutica del Maresme, que té com a
objectiu la integració sociolaboral de persones amb trastorns en Salut Mental a
l’empresa ordinària, mitjançant concert amb l’administració pública (Servei
d’Ocupació de Catalunya), el Consell Comarcal del Maresme i convenis de
col·laboració amb els Ajuntaments del territori.

A QUI S’ADREÇA ?
•

A les persones amb trastorn en Salut Mental de la Comarca del Maresme i La Selva,
que estiguin en edat laboral i amb una demanda pròpia de treball.

•

A les empreses que necessitin cobrir un lloc de treball.

COM TREBALLA l’E.I.L. ?
•

La nostra metodologia són els itineraris individualitzats per la inserció laboral en
l’empresa ordinària i el treball amb suport.

QUÈ OFERIM ?
A L’EMPRESA

AL DEMANDANT D’OCUPACIÓ

•

Informació sobre les mesures de
foment per a la contractació de
persones amb certificat de
disminució.

•

Valoració i assessorament a les
persones interessades en incorporarse al món laboral.

•

•

Anàlisi dels llocs de treball susceptibles
de ser ocupats pels candidats de la
nostra borsa de treball.

Elaboració i desenvolupament de
plans de treball individualitzats per la
inserció.

•

Orientació laboral: Tècniques de
recerca de feina, fitxa de perfil
professional i habilitats sociolaborals.

•

Coordinació amb els serveis locals
d’ocupació del territori per tal
d’afavorir la integració sociolaboral
de persones amb trastorn en salut
mental.

•

Selecció del candidat adequat
mitjançant l’anàlisi de les seves
capacitats, coneixements, habilitats i
actituds.

•

Presència de l’inseridor laboral que
facilita l’adaptació del treballador a
l’empresa.

•

Procés d’adaptació al lloc de treball
mitjançant convenis de pràctiques.

•

Club de la feina: Accés a ofertes de
treball.

•

Assessorament als supervisors /
encarregats.

•

Pràctiques en empreses.

•

Suport en el lloc de treball.

•

Actuar com a interlocutor i mediador
entre l’empresa i el treballador.

•

Seguiment post-inserció.

•

Seguiment post-inserció.
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