Feina amb Cor‐ el Programa
A Càritas ajudem a les persones que més ens necessiten, a partir dels valors de la
solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat. Actualment donem resposta a
necessitats reals de milers de persones sense accés a altres recursos i suport però
tenim l'interès i posem l'esforç en explorar noves formes de proporcionar un suport
més durador, dirigit a combatre les causes de la pobresa i l'exclusió.
Amb aquest esperit s'ha dissenyat el programa pilot Feina amb Cor que facilitarà el
accés a l'ocupació de 1.000 persones de la Diòcesi de Barcelona que han estat un llarg
període al marge del mercat laboral. Amb una visió integral de la persona, la seva
realitat i les seves capacitats, treballarem per millorar les seves possibilitats de trobar
una feina. Concretament:
 Identificarem el potencial de cada persona per aconseguir una feina i la millor
manera d'incorporar al mercat de treball.
 Assessorarem a cada participant perquè pugui apropar‐se al mercat laboral a
través d'actuacions concretes que s'han
d'acordar en un Pla d'acció personal.
 Proporcionarem accés a tallers rellevants
perquè
pugui
adquirir
o
reforçar
competències,
comportaments
i
coneixements orientats a trobar una feina o
gestionar adequadament la seva auto‐
ocupació.
En paral∙lel, i com a part integral del programa,
desenvoluparem relacions duradores amb una xarxa
d'empreses per a la identificació de vacants i la
provisió d'un servei a la persona i a l'empresa,
destinada a millorar la sostenibilitat del treball.
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El programa
El programa té una durada de 6 mesos i es desenvolupa en quatre fases. Amb una
durada d'un mes, la primera fase és crítica. Estableix les bases per al treball futur entre
participant i assessor i fixa expectatives. Cada assessor treballa de
manera intensiva amb el participant per entendre no només els
FASE
FASE 1:
1:
Activat
seus objectius laborals, sinó també els obstacles reals que puguin
Actívate
existir perquè trobi feina.

En els mesos 2 i 3 del programa, els participants accedeixen a
tallers que inclouen tècniques per a la recerca de feina, èxit en
FASE
FASE2:2:
entrevistes i servei al client. Han de participar en tallers intensius
Actualitza’t
Actualízate
de recerca de feina però es reconeix que la intensitat i ritme de
progrés varien en funció de la proximitat de la persona al mercat
laboral. Al temps, l'assessor assegura que la capacitat de cadascú
per identificar i presentar‐se a vacants de forma autònoma i eficaç, o perseguir l'opció
de l'auto‐ocupació, s'incrementa. A més, cada quatre setmanes, avalua el progrés del
seu client forma oberta i honesta i fixa noves metes
La tercera fase es desenvolupa al llarg dels mesos 4,5 i 6. Cada
persona és més capaç de buscar treball de forma sistemàtica i
FASE
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FASE
Intensifica
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autònoma, amb el suport del seu assessor. Se segueixen
esforços
esfuerzos
desenvolupant habilitats i competències estretament
relacionades amb l'entorn laboral proper. Com en la fase
anterior, les persones avancen en la seva ruta cap a l'ocupació d'acord amb les seves
característiques individuals.
El suport de Ingeus es manté durant el primer mes d'incorporació
de la persona a un lloc de treball per tal d'augmentar la seva
sostenibilitat i benestar professional. Durant la primera setmana,
hi ha un contacte diari amb l'assessor per assegurar una
adaptació òptima al lloc de treball i l'empresa. També s'obté
feedback de la pròpia empresa.
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Si li interessa participar ...
El nostre enfocament és únic: estem convençuts hem de treballar amb cada persona a
partir de les seves característiques individuals. Però també estem convençuts que el
nostre èxit depèn de la implicació de la seva empresa en aquest programa.
Pot donar suport els nostres objectius de dues maneres:
 Formant part de la Xarxa d'Empreses que obre les vacants a les persones que
participen en Feina amb Cor.
 Esponsoritzant la feina que fem amb una persona que participa al programa:
950 euros per cada persona que desitja donar suport.
Pregunti'ns. Respondrem.

