SERVEI
NETEJA INDUSTRIAL
Fundació Privada ALTEM

EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
La Fundació Privada ALTEM i el seu Centre Especial de Treball (CET)
són l’entitat de referència per a la Generalitat de Catalunya en la
inserció de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn
mental a la comarca de l’Alt Empordà.
L’objectiu principal és la inserció laboral d’aquest col·lectiu, ja sigui
a través de les diferents línies de negoci existents al CET o
aconseguint la inserció a empreses del territori que permetin la total
integració de la persona al món laboral i a l’entorn social.
Alhora ajudem a les empreses a iniciar i/o potenciar el seu pla de
responsabilitat social corporativa, creant un valor diferenciat i amb
un impacte directe a la societat.

NETEJA DE PETITS I GRANS ESPAIS
El servei està orientat a la neteja
d’oficines, escales de comunitats de
veïns, escoles, instituts, centres
comercials, instal·lacions municipals i
qualsevol empresa que ho requereixi.
Les brigades estan especialitzades
tant en la neteja d’interiors com la
neteja de vidres i pàrquings comunitaris, adaptant-nos a la
periodicitat que faci falta, ja sigui una neteja diària com una neteja
puntual.
El nostre horari de treball s’adapta als horaris dels nostres clients,
interferint al mínim en el seu dia a dia.
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PLANS DE NETEJA
Per a cada client elaborem un Pla de Neteja
específic al qual es fa seguiment permanent per
part dels/les oficials i que és validat pel client
abans de la finalització del servei.

La maquinària
Disposem de maquinària industrial com són
fregadores i escombradores que permeten la
neteja de grans superfícies de centres
comercials, aparcaments de comunitats de
veïns, sales polivalents i grans oficines.
També tenim a disposició un elevador articulat
per la neteja de vidres interiors i exteriors en
alçada.

L’EQUIP HUMÀ
L'equip està format per brigades d’oficials i
treballadors/es amb discapacitat intel·lectual
i/o trastorn mental que, juntament amb la Unitat
de Suport a l'Activitat Professional (USAP), són qui
conformen tot el nostre equip de professionals.
L'equip USAP és un servei de suport especialitzat
que té per objectiu potenciar l’autonomia i el
rendiment laboral del/la treballador/a amb
discapacitat i alhora vetlla per la millora de la
seva qualitat de vida.
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La integració també depèn de tu!
Centre Especial de Treball amb projectes subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i cofinançat amb fons procedents del FSE: Manteniment SMI, USAP i Programa SIOAS
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