Què és la Ei!?

Missió, Visió
objectius

Ei! SL. És una Empresa d’Inserció
sociolaboral que té com a finalitat
principal la promoció d’accions
que portin a la inserció laboral i
social de les persones en situació o
greu risc d’exclusió social de les
comarques de Tarragona.

La nostra missió és millorar la qualitat
de vida de les persones en situació o
risc d’exclusió sociolaboral del nostre
entorn.

Les entitats fundadores, referents
del treball social i laboral de les
persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental de l’Alt
Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, desprès d’un procés de reflexió i diagnòstic sociolaboral dels
territoris van identificar la necessitat d’ampliar l’abast de les seves
actuacions a col·lectius més vulnerables sociolaboralment.

i

EMPRESA
D’INSERCIÓ

La nostra visió és esdevenir l’empresa
d’inserció referent a les comarques
del Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès
Els nostres objectius serien gestionar
llocs de treball dintre de les nostres
entitats col·laboradores i serveis integrals d’ens públic.

Empresa d’inserció de les
comarques de Tarragona S.L.
Carretera de Santa Oliva
nº 20-22, 43700 El Vendrell
Telf: 977 667 111

info.ei@fundalis.org
www.fundalis.org/ei

Ctra. Santa Oliva nº 20-22, 43700 El Vendrell
info.ei@fundalis.org
www.fundalis.org/ei

A qui es dirigeix?
Persones en situació o risc d'exclusió
laboral, acompanyades pels serveis
socials públics referents
a) Persones receptores de la renda garantida de
ciutadania

b) Persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial o amb
malalties mentals que acreditin la seva
situació de risc d'exclusió social i que
tinguin possibilitats reals d'inserció en el
món laboral.
c) Joves en risc d'exclusió
d) Persones que hagin superat les fases de
desintoxicació amb capacitat d’encetar un
procés d'inserció.
e) Persones provinents de tutela judicial
f) Aturats de llarga durada més grans de
quaranta-cinc anys

Què ofereix ?

LLocs de treball

Llocs de treball dirigits a les persones d’aquests col·lectius,
amb serveis de suport complementaris .
Definir el perfil de capacitats de cada persona,
descobrint potencialitats, acompanyant , orientant i
situant a la persona al centre del seu procés.
Itineraris d’orientació fets a mida.

Consergeria i accessos

 Capacitació tècnic-professional
 Millora de les competències transversals i de la
ocupabilitat.
 Treball amb suport i acompanyament a la inserció laboral

Metodologia
bàsica

d’inserció i acompanyament.

Seguiment

Neteja i manteniment bàsic
Jardineria i neteja espais verds

Formació adaptada:

Partim del TREBALL com a eina

L’empresa d’inserció gestiona llocs de
treball en diferents sectors
productius:

de la persona mitjançant un

itinerari personalitzat d’inserció laboral
(IPIL) adaptat i consensuat amb la persona.

Atenció personal, flexible, conciliadora i d’acord amb les necessitats i interessos del participant.

Acompanyament en l’adaptació al lloc de treball, en la formació i en la inserció en la em-

Magatzem i logística
Manipulats
Comerç i restauració
Amb el doble objectiu de desenvolupar
serveis de qualitat pels seus clients i alhora empoderar i millorar l’ocupabilitat dels
seus treballadors.

