PREMIÀ ASSESSORS BRINDA A UNA PERSONA DEL PROGRAMA TIMOL
L’OPORTUNITAT D’APRENDRE TASQUES ADMINISTRATIVES
Maig 2022

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

LA IMPORTÀNCIA D’APRENDRE LES TASQUES EN UN ENTORN REAL DE TREBALL PERMET ALHORA
L’APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES RELACIONADES AMB EL MÓN LABORAL
Premià assessors és una consultoria
que ofereix servei integral de
planificació
i
assessorament
empresarial que permet a les
empreses reduir despeses, així com
establir una millor eficàcia de gestió
a la seva pròpia estructura
empresarial. En la seva tasca diària es
desprenen
moltes
tasques
administratives de suport.
Al programa TIMOL comencen
itinerari
d’inserció
diferents
persones
amb
discapacitat
intel·lectual. El primer pas és
descobrir
quin
és
l’objectiu
professional de cadascú, tenint en
compte els interessos i les capacitats.
Aleshores comença un procés
d’aprenentatge
de
tasques
relacionades amb l’ofici.
En aquesta ocasió comptem amb un
participant
amb
inquietuds
relacionades amb el món de les
oficines i l’administració, en Walter.

Quan cercàvem una empresa on la
persona posi en joc les seves
habilitats i així descobrir si serveix
per aquest ofici, ens vam trobar amb
Premià Assessors.
Ordenar documentació, arxivar-la,
crear carpetes noves segons la
clientela, destruir segons
la
normativa la documentació que ja no
és necessària, fotocopiar, segellar,
sumar l’Iva, portar expedients a les
empreses clientes... són algunes de
les tasques que en Walter està
aprenent a fer. La valoració és
positiva, així que en podrà aprendre
moltes més.
Des de l’equip TIMOL volem agrair a
l’equip de Premià Assessors la seva
acollida
i
l’oportunitat
d’aprenentatge que brinden al
Walter que es vol preparar pel món
administratiu.

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

MÉS INFORMACIÓ:
Web IMET:
https://www.imet.cat/orientacio_person
es_diversitat_funcional_intellectual

Premià Assessors:
https://premiavng.com/ca/

