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El programa TIMOL té
per objectiu facilitar la
inserció al mercat
ordinari de persones
amb
discapacitat
intel·lectual.
Una
iniciativa
d’àmbit
comarcal
amb
la
implicació de tots els
ajuntaments
i
el
Consell Comarcal del
Garraf.
AQUEST MES DE MARÇ UNA PARTICIPANT DEL TIMOL HA COMENÇAT LES SEVES
PRÀCTIQUES COM AUXILIAR DE CAMBRERA
Una persona del programa Timol ha
començat aquest mes de març a
aprendre l’ofici d’auxiliar de
cambrera acompanyada per algú
amb molts anys d’experiència, el
José, responsable de la Cafeteria
Piscolabis.
L’equip del Piscolabis ha rebut la
Violeta amb naturalitat, ganes i
mostrant confiança en ella. Aquesta
confiança
en
les
seves
competències, que el José i la resta
de l’equip li està transmetent, han
ajudat a que la Violeta cregui en si
mateixa i hagi superat ràpidament
els seus nervis i les seves pors.
Desgranar
les
competències
implicades en cada ofici permet
valorar quines té la persona i si
encaixa amb el lloc de treball. Fer
aquest procés amb persones amb
discapacitat intel·lectual exigeix
partir de la pràctica. I aquesta és

l’oportunitat que ens ha brindat la
Cafeteria Piscolabis.
Atendre els clients amb amabilitat i
un somriure, parar taula, servir i
netejar taules, reposar productes,
assecar i col·locar vaixella o netejar
la cafetera, són les principals tasques
que està aprenent a fer la Violeta,
amb uns mestres professionals i
acollidors.
Des de Timol volem agrair al Jose i a
tot l’equip humà del Piscolabis, la
disposició, la complicitat i l’ajut en
aquest procés de descoberta de
competències i que aquesta
col·laboració no sigui la única.
Piscolabis ens demostra el seu
compromís amb la inclusió de
persones
amb
discapacitat
intel·lectual a l’empresa ordinària
oferint-nos un espai de formació
sempre que ho necessitem.

A finals de febrer vam signar un
conveni de col·laboració entre
Piscolabis i l’IMET per tal de poder
donar continuïtat a aquesta primera
experiència.
El millor agraïment per tots plegats
seria que les persones participants
puguin trobar el seu lloc de treball.
Un col·lectiu en el que la taxa
d’activitat és un 42% més baixa i al
que l’atur afecta un 11% més que a
la població sense discapacitat.

WebIMET:

https://www.imet.cat/orientacio_p
ersones_diversitat_funcional_intell
ectual

Piscolabis:

https://eses.facebook.com/josepis0/

