INSERCIÓ LABORAL
Fundació Privada ALTEM

L’objecTiu
L’àrea d’inserció laboral de la Fundació ALTEM atén a persones que
tenen dificultat per entrar al món laboral ordinari i que presenten algun
tipus de discapacitat i/o trastorn mental i/o que es troben en risc
d’exclusió social (persones immigrades, persones en situació d’atur de
llarga durada, privats de llibertat, majors de 45, dones maltractades...).
L’objectiu és que a través de programes de formació i itineraris
individualitzats d’inserció s’aconsegueixi que aquestes persones
adquireixin les competències necessàries per obtenir un contracte
laboral.

PROGRAMES FORMATIUS
Oferim dues tipologies de programes de formació:
PFI (Punts Formatius Incorpora),
subvencionats per l’Obra Social “La
Caixa” i que tenen unadurada de
260 hores. Aquests cursos estan
dirigits a persones en risc d’exclusió
social.
Els Serveis integrals d'orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS), és un programa
subencionat pel Departament de Treball i té una durada de 12 mesos.
Està enfocat només a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
trastorn mental.
Tots aquests cursos es realitzen a la instal·lacions que la Fundació Altem
té al carrer Itàlia de Figueres, en jornades de dilluns a divendres.

Fundació Privada Altem - C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal CP 17600 FIGUERES (Girona)
Tel. 972 52 54 16 - inserció@fundacioaltem.org - www.fundacioaltem.org

ESPECIALITZACIÓ I PRÀCTIQUES
Els Punts Formatius (PFI) tenen una durada de 260h repartides en
100h de formació en competències bàsiques, 80h de formació
tècnica i 80h de pràctiques no laborals i inclouen itineraris
individuals, en cas que sigui necessari.
El programa SIOAS té una durada de 12 mesos i inclou un Itinerari
individualitzat per a cada alumne/a i un seguiment personalitzat
durant tot el curs. A part de la formació en competències
bàsiques Inclou formació tècnico professional en diverses àrees
com cuina, neteja i gestió de magatzems. Dona la oportunitat
de realitzar entre 75h i 100h de pràctiques no laborals en
empresa ordinària.

FORMACIÓ A MIDA a l’empresA
Una segona modalitat de formació que ofereixen els Punts
Formatius (PFI) són els cursos fets a mida per a una empresa
determinada on aquesta participa directament en la selecció
dels/les alumnes i en la seva formació tècnica. Fundació Altem li
ofereix la preselecció dels candidats i la formació en
competències transversals.
Aquesta tipologia de formació permet a l’empresa disposar
d’un ventall de treballadors/es formats/des específicament per
a treballar a les seves instal·lacions i que per tant, no trobarà en
cap altre procés de selecció. Aquests cursos també estan
subvencionats per l’Obra Social “La Caixa”, de manera que no
comporta cap cost per a l’empresa (aquesta només s’ha de fer
càrrec dels Equips de Protecció Individuals de cada alumne/a).

RESULTAT
Des de l’any 2016 hem incorporat al mercat laborals a més de
225 persones, xifra que demostra l’èxit dels programes. T’animem
a participar-hi!
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La integració també depèn de tu!
Projectes subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i cofinançat amb fons procedents del FSE i l’Obra Social “La Caixa”

