Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

L’Ajuntament segueix treballant per la inserció laboral
de les persones amb trastorns de salut mental
Des de 2002, l’Ajuntament de Mollet del Vallès treballa per la inserció
laboral de les persones aturades amb trastorns de salut mental. Ho fa a
través de l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) situada a l’Empresa Municipal per
a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO). Aquest 2016, 16 persones
s’han inserit laboralment, el que significa 1 de cada 3 usuaris de l’OTL.
Durant 14 anys, l’Ajuntament de Mollet del Vallès treballa per a millorar
l’ocupabilitat de les persones amb trastorns de salut mental a través d’aquest
programa subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Al llarg d’aquest 2016, una cinquantena de persones ja han rebut assessorament
per definir el seu itinerari d’inserció laboral, ja que l’objectiu de l’OTL és posar a
la seva disposició tots els seus recursos possibles per tal d’ajudar-les a que
puguin trobar feina.
En total, en el que portem d’any, s’han inserit 16 persones, el que significa que
1 de cada 3 usuaris està treballant. En el mateix període de 2015 es van atendre
86 persones amb un percentatge d’inserció menor, concretament del 12%.
Amb aquesta promoció per la inserció laboral, sempre en coordinació amb el
Centre de Salut Mental de Mollet del Vallès i el Centre d’Atenció i Seguiment de
drogodependències, i coincidint amb els actes amb els que Mollet, al llarg de tot
aquest mes d’octubre, commemora el Dia Mundial de la Salut Mental,
l’Ajuntament també pretén fer tot el possible per minvar al màxim els estereotips,
els prejudicis i les discriminacions de les que malauradament són víctimes.
L’Ajuntament de Mollet, amb la seva Oficina Tècnica Laboral, també treballa amb
les empreses del territori per tal de facilitar el procés d’intermediació laboral,
afavorir la creació d’ocupació i sensibilitzar les empreses al voltant de les
necessitats i capacitats d’aquest col·lectiu.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones patirà
un problema de salut mental al llarg de la seva vida.
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