El programa d’Ocupació i d’inserció PROI

El servei d'inserció laboral PROI està destinat a joves amb la Síndrome d’Asperger
(Trastorn de l’Espectre Autista) que han acabat el seu recorregut acadèmic elemental o
bàsic i que necessiten continuar adquirint coneixements i habilitats per a la vida
independent i per a la futura inserció laboral.

Objectiu general
Facilitar la futura inserció laboral dels joves millorant les seves competències
professionals.

Com ho fem
A partir d’un itinerari individualitzat segons les habilitats i característiques de cada
usuari, s’estableixen uns objectius específics i es dissenyen les activitats i la formació
més adequada segons cada cas.
Es treballa de manera individual i grupal des d’una vessant eminentment pràctica a
través de dues línies d’actuació:
Formació a l’aula:









Millorar les competències bàsiques a través de cursos de formació específics
com ara: ofimàtica, idiomes, gestió emocional, etc...
Desenvolupament de petits projectes empresarials propis en tot el seu
recorregut: des de pensar la idea, planificar, dur-la a terme i avaluar els
resultats.
Treballar les competències transversals necessàries en un entorn laboral:
responsabilitat a la feina, autonomia, treball en equip, habilitat per comunicarse amb els altres amb el tractament adequat, organització de les tasques, etc..
Acompanyament en la formació acadèmica específica externa.
Tallers de recerca activa de feina.

www.fundaciofriends.org

Pràctiques a altres entitats o empreses.




Pràctiques laborals a empreses o entitats de manera puntual o continuada.
Visites informatives a llocs de treball per conèixer de primera mà les diferents
alternatives laborals existents.
D’aquesta manera es posen en pràctica els coneixements adquirits a l’aula i
s’adquireix experiència en l’entorn professional.

Horaris i professionals





De dilluns a divendres de 9.45h a 13.45h amb una pausa de mitja hora.
Un tutor de refèrencia responsable del pla individualitzat, formacions, tutories i
de seguiment i coordinació amb la família i altres professionals.
Professors que realitzen una formació concreta.
Voluntaris i estudiants en pràctiques

Més informació: T 93 487 55 44 (de 9:30 a 14:00h) / ihsanebouras@fundaciofriends.org

Fundació Friends
La Fundació Friends és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2004 amb la finalitat
de donar suport a joves partir de 14 anys amb la síndrome d’Asperger (trastorn de
l’Espectre Autista, TEA) o amb problemes de comunicació social, relació i empatia.
Oferim serveis en l’àmbit de lleure, educació, laboral i famílies encaminats a promoure
l’autonomia i benestar dels joves.
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