Social
Ocupació

INSERCIÓ LABORAL, FUNDACIÓ MARIANAO
DEFINICIÓ

El programa d’inserció laboral té com a finalitat principal la integració en el mercat de treball d’aquelles persones que tenen més dificultats per
accedir-hi.

SERVEIS

Els projectes que conformen el programa són:
- El Servei d'informació i orientació Laboral “Balcons de Colors”
- Programa d'inserció per a persones perceptores de la renda mínima d'inserció
- Punts formatius (Formació Ocupacional)
- Agències homologades de col·locació (Intermediació laboral)
- Club Ocupat (Recerca de feina)
- Reincorpora (Itineraris reinserció laboral)
- Programa Incorpora de "la Caixa, és un programa d'intermediació laboral que combina de forma òptima les necessitats del teixit social i
empresarial, per assegurar l'èxit en la integració laboral.
- Formació no formal
- Inclusió social
- Inserció laboral

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ
DESTINATARIS

EDAT
Joves (18-35 anys)
Adults (35-60 anys)

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
936303062
insercio@marianao.net
inserciolaboral

COL·LECTIU
- Aturats
- Comunitat (població en general)

CARACTERÍSTIQUES
El programa d'inserció laboral atén a tota aquella persona que estigui en
procés d'orientació laboral, per tant gairebé tots els col·lectius estan
representats.
Els col·lectius de persones que estan en una situació de més vulnerabilitat i
que s'adrecen al servei d'orientació són: joves menors de 25 en situació
vulnerable i/o amb fracàs escolar, majors de 45 anys, aturats de llarga
durada, persones que estan o han estat sota mesures penals, persones amb
discapacitat (reconeguda o no), persones que han tingut dependència de
tòxics, dones i persones immigrades. La major part dels participants són de
la ciutat de Sant Boi de Llobregat, després tenim persones que provenen de
poblacions properes com Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Cornellà i
algunes persones de poblacions de la comarca del Baix Llobregat.

HORARI
Dilluns a divendres 9:00 a 15:30
Dimarts, dimecres i dijous 9:00 a 18:30

ADREÇA
Fundació Marianao
Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
Marianao

