LA IRIS, NOVA INSERCIÓ LABORAL DEL PROGRAMA
TIMOL COM AUXILIAR DE GERIATRIA
Març 2019

El programa TIMOL
té per objectiu
facilitar la inserció
al mercat ordinari
per a persones amb
discapacitat
intel·lectual.

DESPRÉS D’UN PERÍODE DE PRÀCTIQUES, L’EMPRESA RECREO HA DECIDIT
CONTRACTAR LA IRIS DE FORMA INDEFINIDA.
L’Iris va entrar al programa TIMOL
l’any 2017 un cop es va instal·lar a
viure a Sitges. Durant aquest temps
al programa, ha participat a
diferents tallers formatius que,
conjuntament amb el seguiment de
la seva orientadora, li han permès
anar-se preparant per entrar al
mercat laboral ordinari.
Al mes d’octubre, un cop havia
definit el seu objectiu laboral, l’Iris
va començar un període de
pràctiques a l’empresa Recreo com
auxiliar de geriatria. Inicialment les
seves
tasques
eren
les
d’acompanyar als usuaris, donar els
dinars, tasques bàsiques d’higiene i
suport en les activitats psicodinàmiques amb els usuaris. Gràcies
a aquestes pràctiques la Iris ha
pogut demostrar a l’empresa les
seves capacitats i habilitats per dur
a terme les tasques d’auxiliar de
geriatria.

MÉS INFORMACIÓ:

La valoració, tant de les aptituds i
actituds de l’Iris, va ser molt positiva
i el Centre de Dia Recreo va optar
per
contractar-la
de
forma
indefinida des de principis d’aquest
2019.
L’Iris va tenir la oportunitat de
donar a conèixer la seva experiència
en el programa TIMOL i al Centre de
Dia Recreo en una entrevista a la
ràdio de Canal Blau. Aquí podeu
tornar
a
escoltar-la:
http://podcast.canalblau.cat/#!/pro
grams/eltemadeldia/canalblau_pod
cast_11460

El programa TIMOL és
una iniciativa d’àmbit
comarcal que rep el
finançament
del
Departament
Treball,
Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de
Catalunya,
dels
Ajuntaments
i
del
Consell Comarcal del
Garraf.

Des del programa TIMOL, volem
agrair a l’empresa Centre de Dia
Recreo
que
hagin
donat
l’oportunitat a l’Iris d’aconseguir la
plena inserció en el mercat laboral.

Web IMET: https://www.imet.cat/orientacio_persones_diversitat_funcional_intellectual
Centre de dia RECREO: http://www.cuida.cat/

