
 

SERVEI PER A LES 
EMPRESES 

Què oferim? 

 Guia d’ajuts a la contractació de 

persones amb discapacitat 

(subvencions i bonificacions) 

 Sensibilització a Empreses 

(informació, xerrades i debats) 

 Activació econòmica del territori 

fent la població contributiva 

 Reconeixement social i rendibilitat 

social 

 Fidelitat i implicació en l’empresa 

de la persona contractada 

 Atenció,  acompanyament i suport 

a l’empresari i equip de 

treballadors durant la inserció i 

integració laboral de la dona 

contractada. 

 Promoció activa de l’ocupació  

 

“Busquem empreses compromeses 

amb la promoció de la igualtat 
d’oportunitats, que treballin per la 
eradicació de la exclusió social i 
promoguin la inclusió laboral de les 
persones amb discapacitat” 

 

Temporalització del projecte 
 

 INICI: 15 de desembre del 2017 

 FINALITZACIÓ: 15 de desembre 

del 2018 

Àrea d’actuació 
 

 Ciutat de Barcelona 

 

 

Per a més informació: 
 

C/St. Antoni Mª Claret, 31, entl.  

C/ Grassot, bx. 56-58 

08025 Barcelona 

93 459 23 39 / 93 458 39 82 

    

www.donesnoestandards.cat 

donesnoestandards@hotmail.com 

 

Amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona;  

 
 

 

 

ACTIVACIÓ LABORAL 

PER DONES AMB 

DISCAPACITAT I 

IMPULS 

SOCIOECONÒMIC 

ASSOCIACIÓ DE DONES        
NO ESTÀNDARDS 

 

http://www.donesnoestandards.cat/
mailto:donesnoestandards@hotmail.com


 

Qui som? 
 

La nostra associació neix de la necessitat 

d’evidenciar la violència exercida a totes les 

dones  considerades no estàndards. 

Aquest tipus de violència és anomenada 

per nosaltres “estandardització” i, tot i que 

afecta a tota la societat, repercuteix amb 

major grau en  les dones amb discapacitat. 

L’estandardització neix dins de l’imaginari 

col·lectiu quan apareix un estàndard, patró 

o model normatiu al qual tots aspirem.  

Nosaltres, les dones no estàndards, al 

encarnar en els nostres cossos el model 

contrari de l’estàndard i al dur una vida 

activa social i laboralment, ajudem als 

nostres conciutadans a trencar esquemes i 

doncs, evadir les pors que 

l’estandardització provoca respecte a 

qualsevol diferència. 

¿A qui va dirigit el 
projecte d’integració 
laboral? 
 

El nostre servei va dirigit a totes les dones 

que tinguin un certificat de discapacitat 

física igual o superior al 33%, que es trobin 

en edat laboral, en situació d’atur o amb 

expectatives de millora de feina, que es 

vulguin promocionar cap a la vida 

independent i siguin residents a la ciutat de 

Barcelona. 

El 29% de les dones amb 

discapacitat a Catalunya es 

troben en situació d’atur, davant 

del 13,5 de dones que no pateixen 

cap discapacitat. (Dades 

IDESCAT 2017) 

Moltes de les dones, a més, no tenen 

competències socials, laborals, no cuiden la 

seva salut, pateixen un deteriorament físic, 

així com les barreres psicosocials i de 

violència que venen de la societat, dels 

familiars i del pensament d'elles mateixes. 

 

SERVEI PER A LES 
DONES 
 

 Atenció personalitzada 

 Projectes de vida 

 Itineraris de formació 

personalitzats 

 Assistència personal 

 Pràctiques laborals en empreses 

 Acompanyament i suport en la 

inserció laboral 

 Participació social 

 Inserció laboral en empreses 

 Cursos de formació laboral 

o Habilitats pre-laborals 

o Certificats professionals 

o Alfabetització digital i 

tecnològica 

o Habilitats lingüístiques 

o Habilitats socials i 

d’apoderament 

o Tècniques i eines en recerca 

de feina (elaboració cv, 

entrevistes) 

 

 


