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Reincorporació a la
feina després d’un

llarg període 
d’inactivitat
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Fundació Joia. Què fem?

Som una entitat sense afany de
lucre, amb més de 35 anys
d’experiència, que oferim
serveis d’inserció socials i
laborals en salut mental a través
dels nostres 21 serveis d’utilitat
pública repartits per Barcelona i
la seva àrea metropolitana.
Treballem cada dia per motivar,
definir i donar a conèixer les
capacitats de les persones amb
trastorns de salut mental.



Com ho fem?

- Generem itineraris per a cada persona usuària
analitzant les seves capacitats i la seva demanda.

- Generem oportunitats de treball dins i fora del
mercat protegit on donem un suport constant al
treballador i a l’empresa contractant.

- Desenvolupem programes de sensibilització en salut
mental per modificar l’estigma i els prejudicis que es
generen a la societat envers a aquestes persones.

- Gestionem la qualitat dels nostres serveis
mitjançant auditories, amb el sistema de gestió ISO
9001:2008 i amb l’Etiqueta Responsable de
l’associació +Responsables.



Servei Itínere+45



Itínere +45

És el nostre servei d’orientació i
suport a la inserció laboral a
l’empresa ordinària per a persones de
45 anys o més, que tenen patiment
psicològic o trastorn de salut mental, i
que busquen noves oportunitats
laborals.
Destaquem les fortaleses que han
adquirit amb la seva experiència
laboral, desenvolupem noves
capacitats, i ajudem a redefinir el
perfil professional, per a que es
puguin adaptar de forma ràpida a les
noves condicions del mercat laboral, i
així crear processos d’inserció laboral
exitosos.



Itínere +45

APLIQUEM LA METODOLOGIA IPS
És una metodologia que va ser importada dels Estats Units per l’Institut Universitari Avedis
Donabedian amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta metodologia també s’ha
instaurat a diferents ciutats europees.

És una metodologia pionera d’inserció laboral especialitzada en la intervenció amb el col·lectiu
de salut mental, que evita la cronificació de la persona afectada i fa que l’accés al mercat
laboral formi part activa de la seva recuperació, per la qual cosa augmenta l’índex d’inserció
laboral.

Fundació Joia va ser escollida per la Generalitat de Catalunya per liderar el desenvolupament
d’aquesta metodologia a Barcelona a través d’una prova pilot. Actualment la Fundació Joia
desenvolupa aquesta metodologia en tots els seus serveis d’inserció laboral.

El Centre d’Investigació Psiquiàtrica Dartmouth PRC va supervisar la implementació de la
metodologia i va proporcionar assistència tècnica a les persones professionals dels serveis
d’inserció laboral de Fundació Joia, conjuntament amb l’Institut Universitari Avedis
Donabedian.



Itínere +45

FUNDACIÓ JOIA
Treballa per evitar la 

cronificació i posicionar la 
inserció laboral com part 

activa del procés de 
recuperació

Amb la comunitat
Ens ubiquem a centres cívics i 
espais comunitaris per crear 
un ambient d’accés al servei 

integrador

Amb el teixit 
empresarial

Prioritzem la inserció laboral 
en les empreses i teixit 

comercial del districte per a 
que els llocs de treball es 

quedin en aquesta àrea i així 
enriquir-la econòmica i 

socialment

Agents sanitaris i socials –
Associació Centre Higiene 

Mental Nou Barris –
Fundació Sant Pere Claver

Ens vinculem de forma directa 
amb els centres de salut mental i 
treballem els casos a les reunions 

d’equip de manera conjuntaTR
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Itínere +45

QUÈ OFERIM A LA PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI

Orientació 
professional
Clarifiquem les 

opcions laborals 
adequant-les a 

les capacitats de 
la persona i a les 
característiques i 

possibilitats 
reals del mercat 

laboral. 

Tècniques de 
recerca de 

feina
Treballem les 

eines per 
realitzar una 

recerca de feina 
efectiva i 
superar 

processos de 
selecció.

Recerca 
activa de 

feina
Recerca de feina 

ràpida i 
simultània a la 

preparació. 
Selecció del lloc 

de treball en 
funció de les 

preferències de 
la persona.

Alfabetització 
informàtica
Treballem les 

noves 
tecnologies per a 

la recerca de 
feina i 

d’informació. 
Fem èmfasi en 
les que poden 

tenir més èxit per 
a majors de 45.

Seguiment a 
la inserció

Realitzem 
seguiment 

individual durant 
tot l’itinerari 

laboral i revisem 
els aspectes més 

rellevants per 
afavorir el 

manteniment de 
lloc de feina. 



Itínere +45

EN QUINES PERSONES INCIDIM MÉS

Itínere 
+45

Majors de 55 anys
Col·lectiu invisibilitzat. Tendència actual a 

gestionar un pont cap a la jubilació

Dones
Que han estat fora 
del mercat laboral 

durant un llarg 
període i són un 
potencial actiu 

amb un currículum 
invisible però 
competencial

Aturades de 
llarga 

durada
Perquè quan se 

superen els 45 anys i 
s’entra en un 

període d’inactivitat 
laboral fa que sigui 

més complicat 
trobar feina



Itínere +45 Ubicació

Servei Itínere +45 Nou Barris

Centre Cívic Can Verdaguer Casal de Barri La Cosa Nostra
Carrer Piferrer 94-100 Carrer de Biure 1

Carrer Indústria 50. Seu Fundació Joia



Ubicació Itínere +45

Servei Itínere +45 Sants-Montjuïc

Carrer Sants 339-343 Seu de Fundació Joia a Sants. Avinguda
Josep Tarradellas 19-21



Itínere +45

DADES I RESULTATS 
ITINERE +45

2018
2019 (fins octubre)



Itínere +45. Resultats 2018



Itínere +45. Resultats inserció 2018

60% 
Inserció 
Laboral



Resultats 2018. Itínere +45. Altres indicadors

Manteniment de 
la feina 

81%

54% Dones
Inserció Laboral

46% contractes 
superiors a 3 

mesos



Itínere +45. Resultats Parcials 2019 (fins 
octubre 2019)

92 Persones 
vinculades al 
Servei 
Dones: 55
Homes:  37

38% Insercions 
superiors a 3 

mesos

49 persones 
inserides

53% Inserció 
laboral

Manteniment de 
la feina 

87%



Mapa de valors



www.fundaciojoia.org

Fundació Joia
Serveis d’inserció en salut mental 

En mouen les teves capacitats 
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