
XARXA DE SERVEIS 
D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Adreçat a les dones, per afavorir la seva  incorporació, manteniment i 
promoció al mercat de treball. Cercant la millora de l’ocupabilitat, 
mitjançant la definició d’un projecte professional i el desenvolupament 
de competències.

ITINERARIS D’INSERCIÓ  
DONES

Itineraris.dones@barrimina.org

Prelaboral per joves de 16 a 20 anys amb baixa expectativa 
professional i formativa, per iniciar un itinerari de qualificació 
professional com a via de promoció personal i social.

dmoto@barrimina.org

feina, eines, recursos i professionals per a facilitar-los l’accés al 
mercat de treball.  clubdfeina@barrimina.org

Capacitació específica en oficis adreçat a persones en situació d’atur o 
millora de feina. El projecte compta amb suport, acompanyament i
seguiment en tot l’itinerari d’inserció.

AVILLAR AKOBA
avillarakoba@barrimina.org

Adreçat a joves de 18 a 30 anys amb poca formació acadèmica i/o 
experiència laboral. Consta d’un itinerari individualitzat amb 
pràctiques en empreses, acompanyament i suport en la recerca activa 
de feina.

APROPA’T
A LA FEINA

apropatalafeina@barrimina.org

Adreçat a persones en situació d’atur o que volen una millora 
d’ocupació. 
Té com a objectiu informar, orientar, derivar i donar suport en el 
procés de cercar feina.

SIOL MINA
siol@barrimina.org

Servei que posa a l’abast, de les persones que estan en recerca de 
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Aula-taller prelaboral de motivació i acompanyament a la inserció 
sociolaboral de persones drogodependents en procés de tractament 
i/o seguiment.

Servei de prospecció i sensibilització d’empreses pel foment de la 
col·laboració del teixit empresarial amb els projectes d’inserció 
sociolaboral del Pla d’acció social, que forma part del Pla de 
Transformació.

Adreçat a persones amb malaltia mental. L’objectiu és donar suport i 
acompanyament individualitzat en els itineraris formatiu-laboral, per a 
la seva inserció en el mercat de treball protegit o ordinari.

PROSPECCIÓ
empreses@barrimina.org

ACCÉS
acces@barrimina.org

SITUA’T
situat@barrimina.org
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