CATÀLEG
DE
SERVEIS

L A FUNDACIÓ
Fundació Tallers som una entitat
dedicada a la inserció sociolaboral
de persones amb discapacitat, amb
seu a Santa Coloma de Gramenet,
Badia del Vallès i Barcelona. La
nostra missió és garantir la inserció sociolaboral de les persones
amb discapacitat, de manera que
millorin la seva qualitat de vida, i
treballant amb una gestió sostenible, participativa i un tracte personalitzat. Per assolir-ho comptem a
diferents serveis a les empreses i
serveis a les persones.

SERVEIS A
LES PERSONES

SERVEIS A
LES EMPRESES

Al Centre Ocupacional realitzem activitats d’ajustament personal i social, i d’ocupació terapèutica. Al Centre Especial de Treball, la Unitat
de Suport a l’Activitat Professional ofereix el recolzament necessari als treballadors amb discapacitat. Al Servei d’Inserció orientem, formem
i acompanyem en el procés de recerca de feina.

Al Centre Especial de Treball (CET) oferim
diferents serveis a les empreses i assessorament sobre la Llei d’inserció de persones
amb discapacitat i les mesures alternatives
previstes. Al Servei d’Inserció Laboral gestionem una Borsa de Treball especialitzada
en persones amb discapacitat.

JARDINERIA

GESTIÓ DOCUMENTAL










Suport a tot el cicle de vida d’informació documental de
l’empresa.
Identificació i classificació de continguts.
Introducció de dades.
Gestió de bases de dades, manipulat i enviament postal.
Indexació, digitalització documental.
Recepció, processament, custòdia documental i
destrucció certificada.
Servei integral amb garanties de qualitat, seguretat,
confidencialitat i preservació de la informació.

Construcció i manteniment de jardins, plantes
d’interior i espais oberts de tot tipus.
Maquetació i construcció de parcs i jardins.
Manteniment i readaptació d’espais enjardinats.
Jardins per a obres públiques.
Recuperació d’espais naturals.
Neteja i desbrossat.
Assessorament i elaboració de projectes.


MANIPULATS

NETEJA

Muntatges complets, intervencions en qualsevol
fase del procés productiu.





Empaquetats, envasats,retràctils, embossats,
blísters...



Neteja d’oficines, botigues, instal·lacions esportives,
casals i comunitats de veïns



Reprocessats i controls de qualitat.



Neteges de xoc de domicilis particulars en
col·laboració amb Serveis Socials.



Magatzem per a productes semielaborats, acabats
i expedicions.



Treballem per a entitats i administracions locals
realitzant la neteja de carrers i parcs.



Serveis de neteja en espais oberts o tancats
(manteniment i actuacions puntuals).

MANTENIMENTS

ARTESANIA

Serveis de pintura i rehabilitació i manteniment d’espais
interiors.





Muntatge xarxes de dades, quadres elèctrics, lampisteria
i activitats pròpies del manteniment d’un edifici o
empresa.





Muntatge de pladur, parquet.



Treballem per empreses i entitats, obsequis per
fires i mostres, obsequis personalitzats…



Pintura viària, pintura i senyalització de pàrquings.


Postals de Nadal artesanals, personalitzades
amb la impressió del text i logo de l’empresa.



Productes realitzats artesanalment: postals de
nadal, obsequis I bijuteria.
Utilitzem tècniques de fimo per fer bijuteria, de
paper maxé per fer figures decoratives, estampació
de mocadors de cotó i de seda…

ENCLAVAMENTS
LABORALS

SERVEIS
MEDIAMBIENTALS
Gestió del Punt Verd de Can Calvet a Santa Coloma
de Gramenet.





Servei de Deixalleria Mòbil a Santa Coloma de
Gramenet.



Campanyes de Sensibilització Mediambiental.



Ens desplacem a les pròpies instal∙lacions del
client amb una brigada formada per monitors i
usuaris per a realitzar l’activitat productiva dins
la pròpia l’empresa.



Assessorem durant tot el procés d’anàlisi,
preparació i consolidació de l’enclavament.

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL
El Centre Especial de Treball (CET) és una empresa amb la
particularitat que com a mínim el 70% dels seus treballadors són persones amb una discapacitat igual o superior
al 33%. El seu objectiu, com el de qualsevol empresa, és
productiu però la seva funció és social, la qual té com a
finalitat:


Generar ocupació per a persones amb discapacitat.



Prestar serveis d’ajustament personal i social.



Ser un mitjà per la integració laboral al mercat ordinari.

CENTRE OCUPACIONAL
El Centre Ocupacional és l’alternativa des de l’àmbit
de Serveis Socials, a la integració laboral d’aquelles
persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, perquè no assoleixen un nivell de
capacitat productiva suficient i en conseqüència es
porta a terme la teràpia ocupacional necessària per
a la seva integració social.
La missió del nostre centre és afavorir la participació
plena de la persona amb discapacitat intel·lectual a la
societat, millorant la seva qualitat de vida i la seva satisfacció personal, basant-nos en les capacitats i en
el dret a la presa de decisions dels nostres usuaris.

Amb aquesta finalitat realitzen diferents activitats
d’ajustament personal i social, i activitats d’ocupació
terapèutica.Atenem 160 usuaris en els nostres centres de Sta. Coloma de Gramenet i Badia del Vallès.

SERVEI D’INSERCIÓ
El servei d’inserció facilita la inserció de les persones
amb discapacitat a l’entorn laboral, ja sigui empresa
ordinària o Centre Especial de Treball, segons les
característiques i necessitats de cada persona.



Realitzem els serveis d’acollida, diagnosi d’ocupació,
orientació, intermediació i seguiment a la ocupació
de persones amb discapacitat.



Tenim una Borsa de Treball especialitzada i
assessorem a les empreses en la Llei d’Inserció
de Persones amb Discapacitat (LISMI).



Realitzem el servei d’Inserció a la nostra seu de
Barcelona i Badia del Vallès, a diferents Serveis de
Promoció Econòmica municipals i a la Unitat de
Salut Mental de Badia del Vallès.

SERVEIS
AMB
VALOR
SOCIAL

Almogàvers, 18
SANTA COLOMA DE GRAMENET

www.fundaciotallers.org

Gran Via Corts Catalanes, 562
BARCELONA (Seu Social)

902 02 69 19

Av. Cantàbric, 49
BADIA DEL VALLÈS

info@fundaciotallers.org

