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PROJECTE TIMOL (INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL)
DESCRIPCIÓ
INICI: Any 2006
OBJECTIU: L’objectiu principal del programa és la inserció laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual dins l’entorn de treball ordinari.
DESCRIPCIÓ:
TIMOL és un projecte que té com a propòsit la inclusió a l’empresa ordinària de persones amb
discapacitat intel·lectual, mitjançant la metodologia de treball amb suport.
El TREBALL AMB SUPORT és una metodologia d’inclusió laboral.
Per una banda, la persona realitza un itinerari de preparació i orientació per poder treballar en
allò que més se li ajusta, tenint en compte els seus interessos i les seves competències –el que
sí que sap fer bé-. Aquest suport serà més o menys intens depenent de les característiques
individuals.
Per l’altra, l’empresa rep assessorament, se li presenta el/la candidat/a més idoni/a, se’ls dóna
suport durant un període de pràctiques on la persona és acompanyada per una preparadora
laboral, si es valora necessari. Un cop es comprova que funciona, que hi ha encaix, l’empresa
contracta i es continua fent un seguiment durant tota la relació laboral.
S’adreça a
- Persones aturades amb disCAPACITAT intel·lectual dels municipis de la comarca del Garraf
que vulguin treballar a l’empresa ordinària i considerin que necessiten un suport per fer-ho.
- Empreses que vulguin apostar per un/a treballador/a capaç
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
L’actuació s’inicia al 2006 amb un petit grup de participants que ha anat creixent amb els anys,
donat que l’acompanyament del projecte TIMOL es realitza al llarg de la vida laboral de la
persona.

INDICADORS - RESULTATS
L’objectiu principal del programa és la inserció laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual dins l’entorn de treball ordinari.
En aquest sentit, els objectius que s’estableixen per a mesurar l’evolució de les diferents
persones usuàries, són els següents:
- Aprendre a treballar.
- Saber de que es vol i es pot treballar.
- Realitzar pràctiques laborals en entorn ordinari.
- Mantenir el lloc de treball.
I els que estan adreçats a empreses són els següents
- Augmentar el nombre d’empreses que incloguin en la seva plantilla personal amb discapacitats
intel·lectuals.
- Conscienciar les empreses de les capacitats de les persones amb aquestes característiques.
- Assolir una integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la
inserció laboral.
Des de l’inici del projecte al 2006, han passat pel programa 122 persones.
Actualment s’atenen a 69 persones en diferents fases per a la inserció laboral al mercat ordinari.
Les empreses que han col·laborat amb el programa han estat moltes, i habitualment parlem
de petita empresa amb una conscienciació social.
El projecte TIMOL ha aconseguit fins al moment 156 contractacions, fet que deixa palès que
moltes empreses han repetit l’experiència de contractar persones amb el treball amb suport.

MÉS INFORMACIÓ
IMET (Institut Municipal de Formació i Treball)
Persona responsable del projecte: Lourdes Lalaguna Raventós
llalaguna@imet.cat
Informació al web de l’IMET
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