Recursos per a persones amb

DIVERSITAT
FUNCIONAL
BY NETCLUB

INTRODUCCIÓ
El perfil de les persones amb diversitat funcional és ampli i heterogeni.
Les persones amb diversitat funcional es troben amb diferents
circumstàncies i graus d'afectació, per tant, s'enfronten a reptes i
dificultats diferents.
Els tipus de diversitat funcional són:
Discapacitat sensorial
Discapacitat física
Discapacitat intel·lectual

LES TEVES
CAPACITATS
SEMPRE
SERAN MÉS
GRANS QUE
QUALSEVOL
DISCAPACITAT

OCUPABILITAT
Alguns dels factors que
condicionen la seva inserció
laboral són:
El tipus de discapacitat i el
grau d’afectació
L’edat en que es produeix la
discapacitat.
El nivell formatiu.

NECESSITATS
DEL COL·LECTIU
D’orientació i informació
Formació
Inserció laboral
Específiques derivades de la
discapacitat
Conscienciació del món
empresarial
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RECURSOS LABORALS I
D'ORIENTACIÓ

No te rindas nunca. iniciativa de la Fundació
ONCE i la seva entitat d'inclusió laboral, Inserta,
per a ajudar als joves d'entre 16 i 29 anys amb

Entenem com a recursos laborals totes aquelles

discapacitat a trobar feina.

eines que ens ajuden en el procés de recerca de

Portalento. Portal de feina de la Fundació ONCE

feina, un cop la persona té definit l'objectiu

dirigit a persones amb diversitat funcional que es

professional.

troben en situació d'atur.
DISCAPACITAT SENSORIAL

PORTALS DE TREBALL
DIVERSITAT FUNCIONAL (TOTS ELS
TIPUS)

Cordibaix. Federació d'Entitats de Persones amb
Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat.
Discaempleo. Portal exclusiu per a persones amb
diversitat funcional que estan en procés de cerca
de feina.

DKV Integralia. Fundació per a la integració
sociolaboral de persones amb discapacitat amb
prioritat en l'alta discapacitat.
Fundació Esclerosi Múltiple. Disposen d'un portal
de feina amb ofertes per a persones que tenen
discapacitat física i /o sensorial.
DISCAPACITAT FÍSICA

Disjob. Portal de treball especialitzat en la cerca i
selecció del talent amb disCapacitat.
Diswork. Centre Especial de Treball d'Iniciativa
Social impulsat pel Grup Empresarial IMAN amb
la futa d'impulsar la inclusió laboral de les
persones amb diversitat funcional.
Empleadis. Portal de feina exclusiu i especialitzat

Cocemfe.

Confederació

de

Persones

amb

Discapacitat Física i Orgànica.
DKV Integralia. Fundació per a la integració
sociolaboral de persones amb discapacitat amb
prioritat en l'alta discapacitat.

en discapacitat.

Fundació Esclerosi Múltiple. Disposen d'un portal

Fundació Adecco. Portal d'ocupació adreçat a

de feina amb ofertes per a persones que tenen

persones que formen part de col·lectius amb

discapacitat física i /o sensorial.

especials dificultats d'inserció laboral, entre ells
el de persones amb diversitat funcional.
Fundació Seeliger i Conde. Entitat sense ànim de
lucre

amb l'objectiu d'aconseguir la plena

integració laboral de persones amb diversitat
funcional.
Grupo Sifu. Centre Especial de Treball especilitzat
en la prestació de Facility Services socialment
responsables

ENTITATS AMB SERVEIS
D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
DIVERSITAT FUNCIONAL (TOTS ELS
TIPUS)

Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya (FECETC). Porten a terme el Programa
d’orientació i acompanyament a la inserció de les
persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Mercadis. Punt de trobada entre les Empreses

Fundació Prevent. Entitat sense ànim de lucre,

que cerquen professionals i els candidats que

privada i independent, que té com a objectiu

posen

promoure i contribuir a la inclusió laboral de les

en

valors

els

experiència i capacitats.

seus

coneixements,

persones amb discapacitat.
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DISCAPACITAT SENSORIAL

ACAPPS.

Servei

tècnics/ques
especialitzats/des

format

per

en

inserció

en

un

integració

equip

de

laboral
laboral

de

ENTITATS PER A PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
ACIDH.

Associació

catalana

d’integració

persones sordes, en barreres de comunicació i en

desenvolupament humà

els mitjans per eliminar-les i/o minimitzar-les,

C/ Siracursa, 53

tant en situacions laborals com de formació.

08012 Barcelona

FESOCA. Servei Laboral que ofereix un suport

93 285 99 77

integral a les persones sordes de tota Catalunya

acidh@acidh.org

per a la seva inserció al món laboral.

Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD Terrassa)

i

C/ Prat de la Riba, 30 - 32

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Femarec. Una de les branques d'acció que
realitzen des de l'entitat és amb l'objectiu
d'apoderar la persona per aconseguir la inserció

08222 Terrassa
93 785 83 00
cadterrassa.tsf@gencat.cat

sociolaboral. Podem trobar projectes dirigits a

COCARMI. Comitè català de representants de

persones amb discapacitat intel·lectual com:

persones amb discapacitat

Servei d'Integració SocioLaboral (SISL)

C/ Sepúlveda, 1

El Serveis Integrals d’Orientació,

08015 Barcelona

Acompanyament i Suport (SIOAS)

93 228 93 68

Projecte Joves Capacitats

secretaria@cocarmi.cat
Fundació Aspasim
(Persones amb discapacitat intel·lectual greu)

IMPORTANT!

C/ Mont d'Orsà, 22-24

En els portals d'ocupació ordinaris,
ETT's, etc. solen haver filtres per tal

08017 Barcelona
93 406 84 01

d'acotar les cerques. Revisa que el

aspasim@aspasim.com

portal que estàs utilitzant tingui

Grup Serveis Iniciativa Social (GSIS)

l'opció

C/ Escultor Llimona, 50

de

destinades
disposen

filtrar
a
del

per

a

ofertes

persones
Certificat

Discapacitat. Exemples:

que
de

08031 Barcelona
93 429 96 76
gsis@gsiscat.org
Servei Social per a la Integració Laboral

XALOC
FEINA ACTIVA
CIDO

(adreçat a persones amb Discapacitat Física)
Crtra. Barcelona, 208
08205 Sabadell
93 710 36 68 / 93 745 31 61
(Actualitzat 01/2022)

