Conveni per a la millora de la inserció laboral de les persones
amb trastorns mentals a Catalunya

Es calcula que actualment a Catalunya hi ha entre 18.000 i 19.000 persones amb
patologia mental severa que són susceptibles de necessitar algun tipus de programa o
suport per a poder trobar feina.
Amb l’objectiu de millorar i promoure la inserció laboral d’aquest col·lectiu, AMMFEINA,
l’Agrupació catalana d’entitats dedicades a aquesta finalitat, ha signat un conveni de
col·laboració amb ALLEM, l’Agrupació lleidatana d’entitats d’atenció a les persones
amb discapacitats, que ha de permetre coordinar i implementar les seves actuacions a
tot el territori i especialment a Ponent, on s’ha detectat una creixent demanda
d’aquests recursos.
En concret, el conveni es centra en tres aspectes principals, essent el primer d’ells
analitzar l’aplicació dels indicadors de qualitat en els Serveis Prelaborals per
persones amb trastorn mental, identificant i consensuant eines, instruments i
procediments que poguessin ser útils i operatius per a l’esmentada aplicació i elaborar
un document de propostes. Els Serveis Prelaborals porten a terme una feina
individualitzada de motivació, orientació i apropament al món del treball i d’assoliment
d’hàbits bàsics amb les persones amb trastorn mental greu amb l’objectiu de que
puguin iniciar un itinerari d’inserció laboral.
Es tracta d’un Servei que va més enllà del que ofereix el servei públic d’atur, ja que
permet fer un seguiment i acompanyament en el procés d’inserció laboral de fins a dos
anys de les persones amb una malaltia mental severa (esquizofrènia, paranoia,
depressió major, trastorn bipolar, trastorn obsessiu compulsiu i trastorn límit de la
personalitat, entre altres).
Gràcies a aquest conveni doncs es podran establir, a partir del treball directe amb
professionals dels diferents serveis prelaborals que hi ha arreu de Catalunya, quins
són els estàndards de qualitat a seguir en l’atenció a aquestes persones.
Així mateix, el conveni suposarà l’inici d’una col·laboració en el desenvolupament
d’accions formatives per part de les dues associacions, de manera que es
coordinaran i compartiran recursos, es posaran en marxa programes de formació
específics adaptats als serveis que treballen amb persones amb trastorns mentals i els
ja existents referents a altres àmbits sociolaborals s’adaptaran també a les necessitats
d’aquest col·lectiu.

El conveni preveu per últim el desenvolupament de línies de recerca específiques
sobre les problemàtiques concretes del servei d’atenció a persones amb trastorn
mental, tot identificant la realitat i necessitats dels diferents territoris i treballant
conjuntament en la identificació de les línies de investigació prioritàries.
Aquest conveni arriba en un moment d’especial sensibilització respecte a les malalties
mentals greus després de que TV3 hagi dedicat enguany La Marató a recaptar fons
per a la lluita contra les mateixes.

Si voleu ampliar la informació sobre el conveni o parlar amb els representants
d’AMMFEINA o d’ALLEM sobre el mateix, podeu posar-vos en contacte amb el nostre
servei de premsa al 973283226.

