12

/

la ciutat

23 d’octubre del 2006

Nova oficina per a la integració
laboral dels malalts mentals
Impulsada per les àrees de Promoció Econòmica i Benestar Social i Família
Durant l’acte de presentació, la
regidora de Serveis Socials, Dolors
Fernández, va manifestar que es
tracta d’un dispositiu “molt desitjat
tant pels professionals socials i sanitaris com per les famílies i els mateixos malalts, ja que l’accés al món
del treball és una fita especialment
complicada per aquest col·lectiu”.
La regidora ha destacat com a important el fet que l’OTL estigui integrada dins de Promoció Econòmica,
“ja que és un àrea que compta amb
experiència i recursos suficients, i
per tant l’atenció i l’assessorament
als malalts mentals es mostra com
una acció normalitzada”.
Per la seva banda, el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals, ha puntualitzat que
a L’Hospitalet hi ha 2.592 persones
amb trastorns mentals diagnosticats i que a l’OTL “esperem atendre
de l’ordre de 70 a 80 usuaris anualment”. A hores d’ara, l’oficina que
va començar a prestar serveis el
setembre està atenent 20 casos.
L’Hospitalet juntament amb unes
altres deu poblacions barcelonines integra la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals de la Diputació de
Barcelona. # r . salguero

El Ayuntamiento de L’Hospitalet,
a través de la concejalía delegada de Joventut ha iniciado un
plan comunitario en los institu
tos para promover de forma activa y coordinada diferentes actuaciones relacionadas con las
necesidades detectadas en los
centros y que se llevan a cabo
en la ciudad.
Los ejes básicos de este
plan son la prevención de con
ductas de riesgo para la salud como
son las relacionadas con la sexualidad, la nutrición o la violencia de
género; la participación y valores
como interculturalidad, ocio y convivencia, y la orientación sobre
formación, ocupación, movilidad y
cultura.
El plan se incluye dentro del pro
grama Dirces (Descentralització de
la Informació dels Recursos als Centres d’Educació Secundaria), que
ofrece servicios a los institutos y que
gestiona la Oficina Municipal para la
Emacipación Juvenil de L’HospitaletEspai Molí. Asimismo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de tener a
su alcance toda la información sobre los recursos y actividades que
existen en L’H para ellos. # r .
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Les àrees municipals de Promoció Econòmica i Benestar
Social i Família han engegat, en
col·laboració amb la Diputació
de Barcelona, l’Oficina Tècnica
Laboral (OTL), un nou servei
orientat a facilitar la plena integració en el món del treball
de persones amb trastorns de
salut mental.
Els hospitalencs en tractament
per malalties d’aquest tipus que
estiguin interessats a buscar feina
poden adreçar-se a l’OTL per iniciativa pròpia o bé derivats pels
centres de salut mental o pels
serveis socials de la ciutat. Un cop
allà, la metodologia que se segueix
amb cada malalt és personalitzada
a través d’accions d’orientació, motivació, formació i acompanyament,
amb l’objectiu últim de dissenyar-li
un itinerari d’inserció adaptat a les
seves inquietuds i capacitats. Paral·
lelament, l’OTL treballa dins l’àmbit
de la sensibilització empresarial per
augmentar l’oferta de llocs de treball localitzats en el mercat laboral
ordinari. Les dependències d’aquest
servei es troben a la seu de Promoció Econòmica (carretera del Mig,
85-87).
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Plan de
recursos para
los institutos
públicos de
la ciudad

L’OTL s’ubica a la seu de Promoció Econòmica

