Guia per a l’usuari del Servei Prelaboral
Quin és el nostre objectiu?
Des del Servei Prelaboral treballem per capacitar les persones
amb problemes estabilitzats de salut mental a trobar feina. Ens
coordinem amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals.

Com ho fem?
Coneixent el teu perfil i elaborant un Pla de Suport ajustat a les
teves necessitats. Pactem amb tu uns objectius, en fem el seguiment i
en valorem l’evolució. Amb el suport dels serveis socials
t’acompanyarem en tot el camí cap a la inserció laboral.

Què t’oferim?
•

Atenció personalitzada.

•

Participar en activitats en grup i tallers pràctics d’oficis variats
com jardineria, pintura o activitats informàtiques1.

•

Formació en les capacitats necessàries per obtenir una feina i
mantenir-la. T’ajudarem a adquirir una rutina, constància i
puntualitat.

1

Aquestes pràctiques no són remunerades.

Què et demanem?
•

Compromís a assistir a les activitats pactades i a intentar assolir
els reptes que ens hem proposat entre les dues parts.

•

Valorem el teu esforç!

Què has de tenir en compte?
•

En el Servei Prelaboral, tant tu com nosaltres tenim uns drets i
uns deures que es recullen a la Llei 12/2007 de Serveis Socials. Si
els vols llegir els posarem a la teva disposició.

•

Podràs tenir accés en tot moment al Pla de Suport (PRIIL), que
hem pactat amb tu per fer el seguiment dels teus objectius
laborals.

•

Aquesta és una versió en Lectura Fàcil del Règim Intern del Servei
Prelaboral. Podràs consultar el text complet sempre que ho
necessitis.
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