
                                                                               
 
 
Càritas Diocesana de Menorca col·labora amb l’Obra Social Fundació “la Caixa” en el programa 
d’inserció laboral INCORPORA. L’objectiu d’aquest programa és treballar amb les empreses per afavorir 
l’accés al mercat laboral de persones en situació o risc d’exclusió social. Concretament Càritas treballa 
amb immigrants, dones amb problemes d’integració laboral, joves sense estudis i/o experiència 
laboral, majors de 45 anys, aturats de llarga durada o perceptors de prestacions socials.  
 
Les intervencions que desenvolupen els tècnics en orientació i intermediació laboral, en el marc del 
Programa INCORPORA, serveixen per:   
 

 apropar el programa al teixit empresarial de l’Illa, creant xarxes de cooperació mitjançant la 
sensibilització envers les polítiques de responsabilitat social corporativa a nivell empresarial.  

 valorar i definir els perfils professionals de les persones ateses, amb la finalitat d’optimitzar 
l’orientació formativa i laboral que correspongui. El procés d’orientació s’adequa a la demanda, 
capacitats i motivacions ocupacionals i professionals de la persona atesa, tenint en compte, així 
mateix, les oportunitats i exigències del mercat laboral i formatiu de l’Illa.  

 Seleccionar els perfils professional segons els requeriments de les ofertes de feina rebudes de 
les empreses. 

 oferir, coordinar i planificar  el suport, seguiment i l’acompanyament individualitzat necessari 
durant i després del procés d’inserció laboral, tant amb les persones ateses com amb l’empresa 
que insereix a la persona beneficiària.  

 
Per aconseguir la inserció laboral dels beneficiaris del Programa INCORPORA, Càritas Diocesana de 
Menorca  treballa un conjunt d’accions que inclouen.  
 

 accions d’orientació laboral: acollida, diagnòstic i itinerari d’inserció laboral consensuat. 

 accions de formació: taller de formació prelaboral Mestral, tallers de requalificació professional 
i tallers de tècniques de recerca activa de feina i habilitats socials per a la inserció laboral. 

 accions d’ocupació: intermediació laboral, gestió d’ofertes de feina i acompanyament i 
seguiment en la feina. 

 
El programa Incorpora uneix les necessitats del teixit empresarial i social, desenvolupant un model de 
treball en xarxa. Mitjançant els tècnics d’inserció de Càritas s’ofereix a les empreses un servei 
d’intermediació que engloba des de la preselecció dels candidats fins al seguiment del procés 
d’incorporació, finalitzant amb l’adaptació i manteniment del lloc de feina. Les empreses 
col·laboradores, per la seva banda, es converteixen en agents capaços d’aportar beneficis a la societat.  
 
Dades de contacte: 
Nekane Sotillo García – Insertora del Programa Incorpora  
C/ Santa Eulalia, 83 (Edificio Calabria) 07702 Maó 
971 361 001 – 638 886 995 
C/ Francesc Fivaller, 20 07760 Ciutadella 
971 481 137 
orientlaboral.mao@caritasmenorca.org 
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