Xarxa d’Entitats d’Inserció
Sociolaboral d’Osona

Ja ets una empresa inclusiva?
Empreses i institucions amb Responsabilitat Social Corporativa

Què és Xeiso?
XEISO és una xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral de la comarca d’Osona que
fomenta una societat més justa i solidària mitjançant la cooperació i el treball conjunt.
L’objectiu últim de XEISO és millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat i/o en risc d’exclusió social d’Osona, i oferir-los possibilitats d’inserció
en tots els àmbits.
La col·laboració estreta d’unes entitats amb les altres permet enfortir les singularitats
de cadascun dels membres de la xarxa. Al mateix temps, la unió d’esforços i
recursos faciliten el contacte, l’accés i el treball amb les empreses i institucions,
tant públiques com privades, els altres actors fonamentals per garantir l’èxit d’un
procés d’inserció.

Feu-vos empresa inclusiva
Una empresa inclusiva i col·laboradora d’inserció és una empresa o institució
que s’implica en la inserció sociolaboral de persones que, per raons diverses,
no poden accedir al mercat laboral en igualtat d’oportunitats.
Per fer-vos empresa inclusiva teniu molts camins. Podeu facilitar la incorporació al mercat
laboral de les persones ateses per les nostres entitats o bé contractar serveis d’un Centre
Especial de Treball o d’una empresa d’inserció.
Per a la vostra empresa, afavorir la inserció d’aquests col·lectius permet millorar la pròpia
responsabilitat social corporativa i, al mateix temps, obtenir nombrosos avantatges:
Bonificacions
a les quotes
de la
Seguretat
Social per a
contractes
temporals i
indefinits.

Subvencions
a la
contractació
indefinida.

Subvencions
per a
l’adaptació de
llocs de treball,
supressió de
barreres o
dotació
d’equips de
protecció
personal per a
persones amb
discapacitat.

Incentius
fiscals, sobre
l’Impost de
Societats i
l’IRPF

Acompanyament
de
professionals
que faciliten i
donen suport
a la inserció
sociolaboral
de les
persones
treballadores.

Com podeu ser empresa inclusiva?
Mitjançant la contractació de persones amb discapacitat o trastorn
mental
Les empreses de 50 persones treballadores o més han de reservar el 2% de
la plantilla per a contractar persones amb discapacitat, segons determina la
LISMI, Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids.
Excepcionalment, si una empresa no pot acollir-se a la quota de contractació
directa, ho pot fer a través de mesures alternatives, regulades al Reial decret
364/2005, de 8 d’abril:
Fer un contracte amb un Centre Especial de Treball o a una persona
treballadora autònoma amb discapacitat.
Implantar un enclavament laboral.
Fer una donació o patrocini monetari per projectes de creació de llocs de
treball, o de formació i inserció laboral.
Les empreses de menys de 50 persones treballadores, també es poden acollir
a bonificacions i subvencions.
Mitjançant la contractació de persones en risc d’exclusió social,
vulnerabilitat o amb especials dificultats d’accés al món laboral
Aquestes persones participen en programes d’inserció on desenvolupen
itineraris integrals individualitzats. Els professionals d’aquests programes els
fan una anàlisi i diagnosi d’ocupabilitat, i garanteixen l’acompanyament,
seguiment i el suport a la seva inserció laboral.
Mitjançant la contractació de persones provinents d’una empresa
d’inserció
Les persones en situació o greu risc d’exclusió social i/o laboral que treballen
en una empresa d’inserció segueixen un itinerari sociolaboral que els dota dels
recursos, hàbits i habilitats necessaris per, passat un període d’adaptació,
accedir al mercat laboral normalitzat.
MÉS INFORMACIÓ
Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Igualtat d’oportunitats i igualtat en la diversitat
www.gencat.cat/empresaiocupacio
Servicio Público de Empleo Estatal.
Contractes laborals i incentius a la contractació.
www.sepe.es
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També podeu col·laborar...
... facilitant la realització de pràctiques laborals a la vostra empresa.
... fent un donatiu econòmic o la donació de productes o d’excedents.
... promovent el voluntariat corporatiu: cedint hores de treball dels vostres
professionals per col·laborar en activitats concretes (comptabilitat, formació,
noves tecnologies, acompanyament...)
... realitzant una campanya de sensibilització i /o de promoció del voluntariat
entre el vostre personal.
... fent una prestació gratuïta de serveis: infraestructura, difusió, allotjament,
missatgeria, espais publicitaris, impremta...

Entitats que en formen part
Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO)
www.adfo.cat
adfo@adfo.cat
938 832 949
Associació Sant Tomàs PARMO
www.santtomas.cat
info@santtomas.cat
938 860 575 – 938 506 119
Associació Tapís
www.tapis.cat
tapisvic@tapis.cat
938 861 834
Càritas Diocesana de Vic
www.caritasbv.cat
correu@caritasbv.cat
938 860 483

Càritas Arxiprestal de Vic
www.caritasvic.com
caritas-avic@bisbatvic.com
938 851 642

Centre Especial de Treball Calandra sccl
www.cooperativacalandra.com
produccio@cooperativacalandra.com
938 856 009
Creu Roja a Osona
http://creurojaosona.vicentitas.cat
osona@creuroja.org
938 856 262
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
www.cmppo.cat
cmppo@cmppo.cat
938 895 059
Fundació Humanitària Dr. Trueta
www.trueta.cat
trueta@trueta.cat
938 869 276

