Integració laboral

per a persones amb discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental

Treballem amb empreses, administracions i entitats socials per millorar la
integració laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental.

Serveis laborals del Centre Especial de Treball
Els CET estan formats per treballadors i treballadores amb discapacitat i/o trastorn mental, i col·laboren amb empreses socialment responsables i administracions que volen oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció.
Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball. Les principals activitats són:
Jardineria i treballs al medi natural
Assessorament tècnic, execució de projectes i tasques de jardineria o d’adequació d’espais. Gestió d’espais verds i del medi natural, treballs forestals, lleres, espais naturals i rurals.
Neteja i manteniment d’espais
Es dona resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i
rapidesa, des de la neteja planificada fins a la resolució de situacions imprevistes. Neteja d’edificis, equipaments, viària i vehicles.
Serveis ambientals
Recollida i gestió d’oli i altres residus vegetals; elaboració i execució de projectes amb impacte ambiental; campanyes, tallers i activitats educatives i de sensibilització ambientals.
Compromís i respecte pel medi ambient en tots els treballs
Pintura, senyalització vial i manteniment d’àrees infantils
Equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització que
permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat.
Serveis turístics i de restauració
Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, administracions i entitats.

Serveis industrials
Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i
acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de
l’equip humà de les empreses.
•Muntatge/verificació de peces i components
•Acabats de productes
•Etiquetat, envasat i encaixat de productes
•Disseny i preparació de promocions
•Mailings, encartaments, plegats, lots de Nadal
Enclavaments laborals
Es desenvolupen activitats productives a les pròpies instal·lacions,
que permeten:
•Reduir costos de transport o inventari
•Reduir l’impacte ambiental
•Millorar la traçabilitat
•Afrontar canvis urgents de planificació
•Donar resposta a les puntes de producció
Suport a esdeveniments
Organització i adequació d’espais per a conferències, exposicions,
fires, festes, etc. Suport logístic, muntatge d’entarimats i mobiliari.
Altres serveis: control d’aparcaments, accessos, recepció i consergeria, suport a tasques administratives, casals d’estiu i molt més.

Millorem l’impacte social i contribuïm, i ajudem a contribuir, als Objectius de Desenvolupament Sostenible

www.fundaciosantateresa.org
www.fundacioonada.org
www.fundacioginac.org

@FundalisTGN

Formació i Integració laboral
Formem, orientem i afavorim la integració laboral de persones amb especials dificultats.
Els serveis de Formació Ocupacional, Prelaboral,
SIOAS i Punts Informatius Incorpora imparteixen
formació laboral per:
 millorar la qualificació professional i assoliment de
competències.
 promoure la integració laboral de les persones
amb discapacitat o trastorns de salut mental.
 millorar l’ocupabilitat i aconseguir la inserció
laboral de persones en risc d’exclusió social.

Centres Especials de Treball
Facilitem l’ocupació de persones amb
dificultats d’inserció
Oferim serveis a empreses i administracions
Reforcem la RSC dels clients, integrant aspectes
econòmics, mediambientals i socials.
Preparem les persones treballadores per a la
inserció a l’empresa ordinària
Som empresa social sense ànim de lucre. Revertim
beneficis en la creació de nous serveis per
millorar la qualitat de vida de les persones.
La Llei 13/82 d’Integració Social de la persona
Minusvàlida (LISMI) obliga a les empreses de més de 50
persones treballadores a integrar al 2% de la seva
plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat
o adoptar Mesures Alternatives com la contractació de
serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la
donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.
Mitjançant autorització dels serveis públics d’ocupació

Els Serveis d’Integració Laboral donen suport a les
empreses que vulguin incorporar persones amb
discapacitat i/o trastorn mental, mitjançant anàlisi
del lloc de treball, seguiment per facilitar l’èxit de la
inserció, suport i formació continuada en el mateix
lloc de treball, informació sobre els beneficis fiscals i
laborals i ajuts per a l’adaptació de llocs de treball.
S’ofereix assessorament i seguiment individual, al/
la treballador/a, informació de recursos i tràmits,
suport en la recerca de feina, oferta formativa per a
millora de la qualificació professional, borsa de
treball i suport i acompanyament en el procés
d’inserció i seguiment posterior.
La Unitat de Suport a l'Activitat Professional:
a) Afavoreix i potencia l'autonomia i independència
dels i les treballadores al lloc de treball.
b) Detecta necessitats i estableix suports
individualitzats, prèvia valoració de les capacitats de
cada persona treballadora i l'anàlisi del lloc de
treball.
c) Desenvolupa els Plans Personals de Suport (PPS) i
programes de formació per a l'adaptació dels i les
treballadores al seu lloc de treball, noves
tecnologies i als processos productius.
d) Afavoreix la integració de nous treballadors/es,
mitjançant l'establiment dels suports adequats.
e) Detecta i intervé en possibles processos de
deteriorament evolutiu per evitar i atenuar-ne els
efectes.
f) Estableix fórmules d'acompanyament i itineraris
de capacitació, orientació i formació específics de
les dones treballadores.
g) Assisteix als treballadors/es en el procés
d'incorporació a enclavaments laborals i al mercat
ordinari de treball.

La discapacitat intel·lectual,
física o sensorial o els
trastorns de salut mental
són limitacions a algunes
funcions que poden afectar
a àrees com la comunicació,
la mobilitat o les habilitats
socials, però no a la
capacitat laboral de les
persones.

Amb la formació i
acompanyament
adequats, qualsevol
persona pot accedir
a un ampli ventall
d’oportunitats
laborals.

Un 2,46% de la població de
Catalunya
té
discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental*.
El 29% estan en situació d’atur o
buscant feina**. Les dones amb
discapacitat pateixen una doble
discriminació per raó de gènere i
per la pròpia discapacitat.
*Dades Generalitat de Catalunya 2019
**Llibre Blanc d’ocupació i treball de
persones amb discapacitat 2019, IESE

Els valors que aporten les persones amb diversitat funcional a entorns laborals
“ordinaris” superen amb escreix les possibles limitacions.
PRODUCTIVITAT
COMPETITIVITAT
EXTERNALITZACIÓ

Els equips de treball diversos
obtenen millors resultats.

FISCALITAT

La normativa preveu incentius
fiscals fins a bonificacions del
100% de les quotes de la Seguretat Social.

VALORS

MOTIVACIÓ · SUPERACIÓ
RESPONSABILITAT
TREBALL D’EQUIP
COHESIÓ

Les entitats Fundalis van activar al 2018 l‘Empresa d’Inserció Ei!, amb
l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral
a col·lectius vulnerables. La seva missió es millorar la qualitat de vida de
les persones en situació de risc d’exclusió laboral, mitjançant processos
d’acompanyament socio-laboral, formació i feina, que els i les apoderin i
en promoguin la inserció en el mercat laboral. Els beneficiaris/es són
persones en situació o greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels
serveis socials referents, i amb ganes, disponibilitat i capacitat per encetar
un procés personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral.

Serveis dels Centres Especials de Treball Fundalis
Serveis de jardineria i treballs al medi natural
Aportem solucions integrals a les necessitats dels nostres clients i del nostre entorn urbà, natural i
rural. Posem la nostra experiència a la seva disposició per a l’assessorament tècnic, la realització de
projectes i l’execució de les tasques de jardineria o d’adequació dels espais.

Gestió d’espais verds i jardins

Gestió d’espais verds i jardins

 Manteniment

 Manteniment Gestió del medi natural:















integral de tot tipus
d’espais verds, jardins i els seus
elements.
Gestió integral de l’arbrat.
Podes de tot tipus i sobre tot tipus
d’espècies (de formació, natural,
d’eliminació de riscos, etc.).
Tala controlada d’arbrat i palmeres i
arrabassament de soques.
Noves plantacions o transplantaments.
Gestió i conservació d’arbres singulars.
Desbrossaments a l’entorn urbà.
Instal·lació i manteniment de sistemes de
reg.
Manteniment de la sanitat vegetal i
desherbats sota criteris d’ús sostenible
de productes fitosanitaris.
Disseny, projecte i execució de nous
enjardinaments, plantacions i
restauracions.
Elaboració d’informes, assessorament
tècnic i comunicació on-line
d’incidències.














treballs forestals, a lleres, en espais
naturals i espais rurals
Neteges forestals i obertura i
manteniment de franges de seguretat
per a la prevenció d’incendis.
Neteja i manteniment de parcel·les.
Gestió forestal post incendi.
Neteges en lleres i millora de cursos
fluvials.
Eradicació d’espècies invasores i
recuperació d’hàbitats per a espècies
amenaçades.
Altres actuacions de conservació d’espais
naturals i de la biodiversitat
Millora de camins, senders i senyalització
d’itineraris.
Recuperació d’altres estructures i
elements singulars: marges i cabanes de
pedra seca, fonts, etc.
Estudi i elaboració de projectes al medi
natural i rural.

Serveis dels Centres Especials de Treball Fundalis
Serveis de neteja i manteniment d’espais
Donem resposta a les necessitats dels nostres clients amb flexibilitat i rapidesa, des de la neteja
planificada fins a la resolució de situacions imprevistes.

Neteja d’edificis i equipaments

Neteja viària

 Neteja integral d’oficines i locals
 Neteja de vidres amb elevador, escales i/

 Neteja mecanitzada o manual de carrers i






o pèrtigues
Neteja d’instal·lacions esportives
Neteja de final d’obra
Neteja de naus i instal·lacions industrials
Neteja de vehicles manual interior i rentat exterior de flotes de vehicles, al propi
centre de treball.










altres espais de la via pública (nuclis urbans,
urbanitzacions, aparcaments, etc.)
Neteges especials o puntuals per a festes
majors, esdeveniments, èpoques de
caiguda de fulles, etc.
Neteja d’embornals i zones d’evacuació
Buidat de papereres i neteja de l’entorn de
zones de contenidors
Neteja d’exteriors o vials en espais privats,
empreses, etc.
Desherbat de vials, voreres i paviments
Projectes i estudis de rutes de neteja
Comunicació on-line i georeferenciada
d’incidències.

Serveis ambientals
El compromís i respecte pel medi ambient són uns dels valors que
ens han portat a incloure aquest servei dins del marc d’activitats del
Centre Especial de Treball.
Ens encarreguem de la recollida de residus municipals (particulars i
comerç), manteniment de les zones de concentració de contenidors
i de l’entorn més immediat de la zona.
 Recollida i gestió d’oli vegetal
 Recollida de residus vegetals
 Elaboració i execució de projectes amb impacte ambiental positiu
 Disseny i execució de campanyes de sensibilització, tallers i
activitats educatives ambientals.

Serveis dels Centres Especials de Treball Fundalis
Pintura, senyalització vial i manteniment d’àrees de jocs infantils
Disposem d’un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, que ens permet ordenar,
mantenir i garantir la seguretat de tots els vianants.

Manteniment d’àrees de jocs infantils

Senyalització viària

 Manteniment preventiu i correctiu
 Pintura, reparació i reposició de material
 Manteniment de paviments, tancaments

 Delimitació de zones interiors i exteriors

i mobiliari
 Inspeccions funcionals i anuals
 Informes tècnics.








d’empreses
Bandes contínues i discontínues
Senyalització horitzontal, illetes, passos de
vianants, fletxes de direcció, zones d’aparcament
Esborrament de línies
Subministrament i col·locació de senyalització vertical i mobiliari urbà
Treballs de pintura d’interiors i exteriors.

Serveis industrials

Enclavaments laborals

Realitzem tot tipus de tasques relacionades amb
la logística i acabats de productes. Amb gran
capacitat i un tracte personalitzat per garantir la
satisfacció dels clients. Oferim un servei adaptat
a les necessitats, amb un assessorament proper i
professional.
 Muntatges de components
 Acabats de productes
 Etiquetat, envasat i encaixat de productes
diversos
 Disseny i preparació de promocions
 Mailings, encartaments, plegats
 Verificacions de peces
 Lots de Nadal.

Desenvolupem activitats productives a
les instal·lacions dels clients. A més de
reduir costos logístics i de rebre un servei de qualitat, permet a les empreses
conèixer les capacitats dels nostres treballadors/es, facilitant la seva possible
incorporació dins la plantilla.
 Reducció d’inventari, costos de transport i impacte ambiental
 Millora la traçabilitat
 Permet afrontar canvis urgents de
planificació i programació i donar
resposta a les puntes de producció.

Serveis dels Centres Especials de Treball Fundalis
Serveis turístics i de restauració
Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, administracions i entitats socials. Es
tracta d’activitats que també es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les empreses.
L’Ajuntament de Tarragona ha concedit a la Fundació Onada la gestió del Parc del Francolí, per tal
de desenvolupar projectes socials que pretenen crear ocupació per a les persones amb discapacitat
i/o trastorn mental, aportant valor al municipi de Tarragona i als seus ciutadans. El bar i els aparcaments socials, permeten finançar el manteniment del parc.
Àrea lúdica i d’aventura DIVER, a Coma-Ruga (El Vendrell), amb un parc d’aventura als arbres, on
es poden realitzar activitats dirigides a les empreses, amb activitats per millorar el treball en equip i
la creativitat, celebracions.
La Truckonada és la food truck de la Fundació Onada i afavoreix la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat. La Truckonada es mou per tot el territori.

Gestió d’aparcaments

Suport a esdeveniments

Portem a terme la gestió integral d’espais
d’aparcament, d’acord amb les condicions
específiques de cada espai i client.

Facilitem l’organització, preparatius,
suport logístic i adequació d’espais,
muntatge i retirada d’entarimats,
taules,
cadires
per
a
festes,
conferències, fires, exposicions, etc.

Altres serveis
Suport a tasques
administratives

Gestió de centres de dia
per a gent gran

Digitalització de documents
Destrucció de documents
Arxiu i documentació

Amb la voluntat de garantir el benestar
i la qualitat de vida de les persones
grans, traslladem el nostre coneixement
i experiència a la gestió de Centres de
Dia, facilitant la conciliació familiar.

Casals d’estiu
Organitzem casals amb valor social
a les instal·lacions de les empreses,
adaptats a les necessitats dels
treballadors/es, per facilitar la
conciliació laboral durant els
períodes de vacances escolars.

Compromís amb les persones
Compromís amb el territori











www.fundaciosantateresa.org
info@fundaciosantateresa.org
Ctra. Santa Oliva nº 20-22,
43700 El Vendrell
977667111
Centre La Sínia
Rambla Nova 4-6
43820 Calafell
877 997 961

Els Centres Especials de Treball de les Fundacions Onada,
Santa Teresa i Ginac donem servei a més de 250 empreses
i administracions, i creem ocupació per a les persones
amb discapacitat i trastorn mental de les comarques del
Tarragonès, Baix Penedès i Alt Camp.
Els CET els formen més de 455 treballadors i treballadores
altament qualificades en tasques operatives, habilitats de
treball i suport a la integració personal i laboral.
El Sistema Integrat de Gestió garanteix la qualitat dels
treballs i la seguretat de les persones treballadores.
El Pla d’Igualtat d’Oportunitats protegeix els drets dels i
les treballadores i dona suport a les empreses en els
àmbits de gènere i diversitat funcional.
Ens avala una trajectòria professional amb més de 40 anys
d’experiència, gran flexibilitat per crear oportunitats a
partir de les necessitats dels clients, reforçant la política
de Responsabilitat Social Corporativa i integrant aspectes
econòmics, mediambientals i socials.
Treballem en xarxa i amb orientació a la productivitat i
l'excel·lència dels serveis.

www.fundacioginac.org
info@fundacioginac.org
c/ Manyans, s/n
Pol. Ind. de Valls
43800 Valls
977613337

www.fundacioonada.org
onada@fundacioonada.org
Espai de Trobada
c/ Riu Llobregat, 10 · 43006
Camp Clar · Tarragona
977 55 29 26
Pol. Ind. Roques Planes
Av. Altafulla, 10-16
43830 Torredembarra
977 64 64 56

Amb el suport de:

Membres de:

Millorem l’impacte social i contribuïm, i ajudem a contribuir, als Objectius de Desenvolupament Sostenible

www.fundaciosantateresa.org
www.fundacioonada.org
www.fundacioginac.org

@FundalisTGN

