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ACCIONS I RESULTATS DE LA FUNDACIÓ PREVENT
El programa d’intermediació laboral i d’tinreraris d’inserció
de persones amb discapacitat és el pilar sobre el que es
sustenta el nostre principal objectiu: facilitar la inclusió
laboral de les persones amb discapacitat.

QUI SOM?
Fundació Prevent és una entitat sense ànim de lucre,
privada i independent que treballa per la inclusió laboral
de les persones amb discapacitat, des de la convicció
que la inclusió, beneficia a les persones, a les empreses i
al conjunt de la societat.

D’aquest darrer any 2019 podem destacar-ne els següents
resultats:

La Fundació Prevent desenvolupa accions emmarcades
en 4 àrees de treball:
Accés al mercat de treball de les persones amb
discapacitat
Foment de l'emprenedoria i l’autoocupació
Formacions per a l’ocupació
Consultoria per empreses sobre accessibilitat,
inclusió i diversitat en el marc de la LGD.
Fundació Prevent posa a disposició de persones amb
discapacitat i empreses tots els seus recursos per a que
la presència de la discapacitat a la nostra societat es
contempli des d’una perspectiva normalitzada i
enriquidora.
Específicament, treballa fomentant la inserció laboral de
les persones amb discapacitat (física, sensorial i/o
psíquica), principalment en el mercat laboral ordinari,
incidint en totes aquelles àrees que convergeixen en la
consecució d’aquest objectiu.
Compta amb un equip altament especialitzat, format per
professionals de diversos àmbits – psicologia, educació i
treball social, prevenció de riscos laborals, intermediació
i orientació laboral – i amb àmplia experiència en
l'atenció i assessorament de persones amb discapacitat,
gestió de programes d’ocupació, consultoria empresarial,
formació, o participació en jornades i publicacions.

488
persones
ateses
QUÈ ÉS EL SIOAS
SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i
Suport a la inserció laboral de les persones amb
discapacitat i/o trastorns de la salut mental. El Programa es
dirigeix a persones amb certificat de discapacitat, inscrites
al SOC, demandants d’ocupació no ocupades, o en millora
d’ocupació.

+1200
hores d'atenció
individualitzada

488
persones ateses

175
entrevistes
d'acollida

630
ofertes
de feina

ACTIVITATS
El Programa ofereix:
1. Servei d’orientació i informació per a l’ocupació i
l’autoocupació.
2. Formació per la millora de les competències bàsiques,
tècniques i transversals.
3. Treball individualitzat sobre tècniques per afavorir
l’ocupabilitat.
4. Accions de prospecció del mercat de treball.
5. Pràctiques no laborals.
6. Suport i accions de seguiment a la inserció laboral.

126
casos d'inserció
laboral

769
derivacions
gestionades

