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Projecte “d’integració laboral per a
persones amb discapacitat visual”

1. Justificació
Les sortides laborals de les persones amb discapacitat visual són actualment es-
casses. Tot i que aquestes persones, fins i tot en els casos de ceguesa total, poden 
fer un munt de tasques i que serien vàlids en una munió d’oficis i professions, el cert 
és que, més enllà del conegut cupó dels cecs, les millors sortides laborals per al 
col·lectiu han estat la telefonia i el quiromassatge. Veiem amb preocupació l’evolució 
de les loteries a Espanya i a Europa està reduint les possibilitats d’aquesta sortida 
tradicional i la implantació generalitzada de les operadores automàtiques està res-
tringint l’oferta en la branca de telefonia.

Malgrat aquesta situació desfavorable, mica en mica la societat es fa conscient de 
les potencialitats que s’amaguen darrera la discapacitat i comencen a donar-se sor-
tides noves. Comença a trobar-se sortida per als estudiants universitaris en Dret, 
Psicologia, Econòmiques, Fisioteràpia i algun altra carrera, si bé encara de forma 
excepcional. En aquest punt cal remarcar el valor de les noves tecnologies que po-
den fer disminuir de forma decisiva les barreres a la comunicació, però encara més 
important la tasca d’institucions públiques i privades, que emprenen iniciatives de 
sensibilització i formació del teixit empresarial.

Ara bé, cal que es trobin perfils adients a les ofertes de feina adaptades amb una 
doble funció de punt de trobada per a les ofertes i les demandes, així com l’orientació 
de les persones amb discapacitat visual vers feines i tasques que podran portar a 
terme, tenint en compte el grau d’adaptació que necessitaran per a cada una d’elles.

Aquesta tasca requereix un professional especialitzat en orientar les persones per a 
desenvolupar les seves capacitats, promoure la seva adaptació i facilitar informació i 
connexions amb els organismes de recursos socioeconòmics, és a dir, un treballador 
social, que no només farà de pont entre les demandes d’ocupació i formació externs i 
interns, però també coordinarà projectes concrets d’integració laboral que es puguin 
endegar des de la nostra entitat.
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2. Població a la qual s’adreça
Molts dels nostres socis en edat laboral necessiten reorientació i integració laboral. 
D’altra banda, les iniciatives d’integració laboral per a discapacitats (siguin projectes 
d’entitats o entitats amb aquesta finalitat) trobaran en nosaltres un partner per a 
col·laborar en xarxa, tan per a la recerca d’usuaris, tan per a la sensibilització a les 
empreses, com per a la formació d’uns i altres. 

3. Objectiu general
L’objectiu del projecte és aconseguir la integració laboral de les persones amb dis-
capacitat visual, ja sigui a través de projectes propis com aliens.

4. Objectius específics
- Fonamentar l’àrea d’integració laboral, garantint la continuïtat de professionals 
 al seu càrrec.
- Cercar projectes formatius adients als perfils dels usuaris detectats per l’àrea 
 d’Integració laboral.
- Cercar empreses (o projectes / entitats intermediaris) decidits a aprofitar el
 potencial econòmic i laboral dels nostres usuaris.
- Propiciar l’encontre d’uns i altres creant un espai on dirigir-se. Una borsa de
 treball coordinada pels nostres professionals.
- Assessorament i ajuda per a iniciatives d’autoocupació.
- Elaboració i execució de projectes d’integració laboral propis.
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5. Metodologia
Captació de la informació
Aquest projecte aprofita tots els contactes de l’Associació Discapacitat Visual Cata-
lunya: B1+B2+B3 per a conèixer de forma actualitzada els serveis, entitats i projectes 
especialitzats, ajuts econòmics i ajudes tècniques dels què es poden beneficiar les 
persones amb discapacitat visual i aplicar-se a la reorientació i inserció laboral.

Avaluació dels possibles usuaris
Per mitjà d’entrevistes personals es valorarà la formació i l’experiència dels usuaris 
del servei i se’ls farà un pla personalitzat de reorientació, en funció de les seves ca-
pacitats i les majors probabilitats d’obtenir una feina.

Transmissió de la informació
Amb el permís dels usuaris facilitarem currículums formalitzats dels mateixos a les 
entitats intermediàries i a les empreses que ofertin col·locacions en el sector en el 
què estiguin interessats i preparats els usuaris.

Seguiment en el lloc de treball
S’avaluarà la necessitat de preparar els companys del nou empleat per a conduir la 
integració amb més cura i, un cop s’hagi familiaritzat amb el seu lloc de treball, es 
mantindrà una correspondència sobre les possibles incidències, cada cop més laxa, 
fins que l’expedient sigui tancat amb la integració completa.
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6. Recursos necessaris
Aquests que presentem ja són uns recursos mínims per a l’execució del projecte, per 
sota d’ells es veuria compromesa la qualitat del servei prestat.

Humans
Treballador social: Professional especialitzat en orientar les persones per a desen-
volupar les seves capacitats, promoure la seva adaptació i facilitar informació i con-
nexions amb els organismes de recursos socioeconòmics.

Infraestructurals
Per a desenvolupar el projecte es necessita un local on poder coordinar i realitzar 
totes les accions descrites. Es contemplarà el 10% del cost anual del lloguer de la 
nostra seu.

Materials
L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 posa a disposició del projecte 
els seus recursos materials i fungibles, en la mesura que siguin necessaris per a 
correcte desenvolupament del mateix. 
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7. Avaluació i seguiment
La Junta Directiva controlarà directament la feina del treballador social, que haurà 
de presentar informes trimestrals sobre l’actuació en aquesta àrea, que seran ava-
luades oportunament. Altrament, la Junta pot ser informada directament de qualse-
vol incidència que els usuaris detectessin, si es considerés oportú.

8. Pressupost
Núm. Tipus de recurs Cost unitari Dedicació Adscripció al  

projecte
Total

Personal
1 Treballador social 30.000,00 € Completa Principal 30.000,00 €

Infraestructurals
Lloguer del local 30.000,00 € 10% Parcial 3.000,00 €

Materials
Despeses generals 45.000,00 € 10% Parcial 4.500,00 €

Cost total del projecte
Total despeses personal 30.000,00 €
Total despeses
infraestructurals

3.000,00 €

Total despeses materials 4.500,00 €

Total final 39.500,00 €



Forma de contactar
Adreça: C/. del Cardenal Reig 32, local 1, 08028 BARCELONA
Telèfon: 93-447-04-04
Web: www.b1b2b3.org
Contacte electrònic: yasmina@b1b2b3.org


