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El Programa SIOAS duplica les insercions laborals
previstes
El programa de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la
inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS), que
ofereix l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha duplicat el nombre
d’insercions laborals previstes. Des del 2002 l’Ajuntament treballa per la
inserció laboral de les persones en situació d’atur amb discapacitat, ja sigui
física o mental.
Un cop el passat 30 de juny va finalitzar el programa SIOAS, dels 30 usuaris i
usuàries de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i Ocupació
(EMFO) de l’Ajuntament de Mollet,12 han trobat feina. Aquesta xifra representa
la inserció de més d’un terç dels participants. A més, 3 dels contractes són
indefinits.
Així mateix, un total de 5 participants han pogut realitzar pràctiques en empreses,
fet que permet a l’empresa conèixer el treballador i alhora, per al usuari, és un
entrenament de cara a aprendre noves professions.
Aquest curs, el programa SIOAS ha atès i orientat laboralment a aquestes 30
persones en situació d’atur amb malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual amb
un grau igual o superior al 33%, i persones amb discapacitat física o sensorial
amb un grau igual o superior al 65%, en gran part derivades des del Centre de
Salut Mental de l’Hospital de Mollet i del Centre d’Atenció i Seguiment de
Drogodependències.
Des de 2015, l’Ajuntament de Mollet compta amb dues eines per millorar
l’ocupabilitat de les persones aturades i amb discapacitat.
Una és l’Oficina Tècnica Laboral, un programa que es va iniciar l’any 2002 i que
compta amb la subvenció de la Diputació de Barcelona.
L’altra, creada al 2015, és el programa SIOAS subvencionat per la Generalitat
de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu.
(fotografia: dues participants del programa SIOAS expliquen la seva experiència
a Ràdio Mollet)
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