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FORMACIÓ I TREBALL

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

ITINERARIS PERSONALITZATS D’INSERCIÓ

SIOL MINA
siol@barrimina.cat

APROPA’T
A LA FEINA
apropatalafeina@barrimina.cat

clubdfeina@barrimina.cat
ITINERARIS D’INSERCIÓ DONES
Itineraris.dones@barrimina.cat

Projecte d’informació, orientació i assessorament , adreçat a tota la població del barri de la Mina, en edat laboral.
Objectiu: informar, orientar i acompanyar a les persones demandants en el seu procés d’inserció, afavorint la coordinació
dels elements socials, formatius i/o laborals..
Projecte d’inserció sociolaboral adreçat a joves entre 18 i 30 anys, amb baixa formació i qualificació i sense experiència
laboral.
Objectiu: proporcionar una formació en oficis, en el lloc de treball, mitjançant pràctiques formatives i/o contractes de
formació.
Projecte que posa a l’abast de la població de la Mina, un espai amb recursos i assessorament per la recerca activa de
feina.
Objectiu: potenciar l’autonomia, l’autoconfiança i la implicació en el propi procés d’inserció.
Projecte adreçat a dones majoritàriament d’ètnia gitana, per mitjà d’un itinerari d’inserció-formació personalitzat.
Objectiu: millorar l’ocupabilitat de les dones, mitjançant el projecte professional i el desenvolupament de competències

ACCÉS
acces@barrimina.cat

Projecte d’inserció sociolaboral adreçat a persones amb condicionants de salut mental, d’acompanyament, suport i
seguiment individualitzat.
Objectiu: afavorir l’accés amb igualtat d’oportunitats, al mercat de treball ordinari i protegit

SITUA’T
situat@barrimina.cat

Projecte motivació, assessorament i acompanyament a la reinserció sociolaboral de les persones amb problemes de
drogodependències
Objectiu: dotar als participants dels recursos necessaris per a iniciar itineraris d’integració per a la seva reinserció
sociolaboral

PROSPECCIÓ
empreses@barrimina.cat

Servei de prospecció i sensibilització d’empreses pel foment de la col·laboració del teixit empresarial amb els projectes
d’inserció sociolaboral del Pla d’Acció Social, que forma part del Pla de Transformació del barri de la Mina.
Objectiu: analitzar els sectors i llocs de treball que generin, per cassar-los amb els perfils disponibles a la Mina.

VENDA AMBULANT

El projecte de regularització de la venda ambulant dona suport, assessorament i ajut a famílies que treballen en aquest
sector com a únic mitjà de subsistència.
Objectiu: Promoure la legalització de la venda ambulant i la consolidació i ampliació a altres mercats.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Promoció del comerç de proximitat del barri de la Mina, donant eines per millorar la seva activitat comercial, fomentant
l’autoocupació en aquest sector, mitjançant l’Associació de Comerciants.
Objectiu : executar accions de dinamització comercial i establir coordinacions entre els comerciants i altres agents del
barri, i gestionar amb els organismes competents les demandes dels comerciants.

PLANS D’OCUPACIÓ LA MINA

Projecte de formació i treball adreçat, amb el suport dels serveis d’inserció i dels referents de les Àrees del Consorci, on
quedin vinculats els participants.
Objectiu: Fomentar la contractació de la població del barri en risc d’exclusió, amb especials dificultats d’accés, i donar
major impuls als programes socials endegats des del Consorci.

BRIGADA DE LA MINA

Procés tutoritzat, amb èmfasi en els factors educatius, des del lloc de treball, per a l’assoliment d’habilitats sociolaborals,
Objectiu: augmentar les possibilitats d’incorporació a l’empresa ordinària, un cop acabada la contractació.

CLÀUSULES SOCIALS

Compromís contractual amb les empreses executores de les obres del barri per a contractació de persones amb risc
d’exclusió.
Objectiu: fomentar la contractació de la població del barri, i la igualtat d’oportunitats que proporcioni capacitació i possibiliti
la incorporació a l’empresa.

