
 

 

 

 

FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA 

SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

 
Què és la Fundació? 
 
La FPDM és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 24 de maig del 2007. Els seus fundadors són el 
Consell Insular de Menorca, els diferents ajuntaments de l’illa i algunes associacions especialitzades en 
l’atenció a les persones amb discapacitat. 
Té com a finalitat principal, crear una xarxa unificada de serveis destinats a les persones amb discapacitat, 
gestionats des d’aquesta entitat. 
 

 
Quina és la seva missió? 
 
La promoció i la defensa de les condicions bàsiques per a l’autonomia de les persones amb discapacitat 
de l’illa de Menorca per tal d’assolir la seva integració social, laboral i familiar. 
A través de la Fundació, es desenvolupen una varietat de serveis d’atenció a les persones amb 
discapacitat o de suport a les famílies, agrupats en diferents àrees d’intervenció i dintre de les quals es 
troba l’Àrea d’Inserció SocioLaboral, la qual conté una sèrie de programes coordinats i connectats entre sí, 
que configuren l’Itinerari d’inserció més adequat i ajustat a les capacitats, situació i perfil professional de la 
persona demandant. 

 
 
A qui va destinat? 
 
A persones amb discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o amb malaltia mental), reconeguda per un 
organisme competent en la matèria, amb un percentatge de discapacitat igual o superior al 33%, inscrites 
al SOIB com a demandants d'ocupació. 

 
 
Què fem des de el Servei d’Orientació i Inserció Laboral? 
 
Mitjançant un equip de tècnics especialitzats en la matèria i en el col·lectiu d’atenció, s’afavoreix i facilita el 
procés d’ inserció de les persones amb discapacitat al mercat de treball. 
Amb aquesta finalitat es duen a terme les principals accions: 


o Definició del diagnòstic ocupacional i realització de l’ itinerari laboral de la persona. 
o Suport a la formació professional per a l’ocupació per tal de fomentar l’adquisició de competències 

professionals de les persones ateses. 
o Preparació i entrenament de competències i habilitats prèvies a la inserció laboral. 
o Dinamització de pràctiques pre-laborals a l’empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Que s’ofereix als empresaris col·laboradors? 
 
La possibilitat de cobrir llocs de treballs a través de les persones amb discapacitat, i, en el cas dels més 
joves, afavorir l’entrada al món dels adults i el seu desenvolupament personal i autònom. 
Ofereix també a les empreses de més de 50 treballadors, la possibilitat de complir amb la Llei General de 
Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social1 (BOE Núm. 289 de 3 de desembre de 
2013, article 42, Capítol VI Dret al Treball, Títol I Drets i Obligacions), contractant un nombre de persones 
amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla, i en general, per a totes les empreses del 
territori menorquí, ofereix la possibilitat d’actuar com una empresa socialment responsable. 
 
Principals accions destinades als empresaris: 
 

o Informació i assessorament legal sobre la normativa vigent. 
o Anàlisi del lloc de treball ofert i valoració de/s treballador/s més idoni/s. 
o Assessorament sobre els tipus de discapacitats i recomanacions per al tractament individual. 
o Suport i seguiment per facilitar la seva adaptació al lloc de treball. Aplicació de la metodologia del 

Treball amb Suport, per aquelles persones amb discapacitat més severes i amb especials dificultats 
d’inserció laboral. 

o Difusió a la comunitat, de les empreses que col·laboren amb el projecte. 

 
 
On estem? 
 
L’àmbit d’actuació territorial del servei és a nivell insular, amb la distribució dels següents punts d’atenció: 
 

Punt d’atenció a Ciutadella 

Punt d’atenció a Maó 

Punt d’atenció a Alaior (un dia a la setmana) 

Punts d’atenció periòdic a Es Mercadal, Es Migjorn i Ferreries. 

 
 
Com es finança? 
 
En el servei d’ Orientació i Inserció laboral hi participen diferents programes finançats per diferents 
administracions públiques o entitats socials: 
 

Programa de Suport i d’Acompanyament per a l’Ocupació – PIL MENORCA. Hi participa el 
SOIB i el finança el FSE. 

Programa Incorpora. Promogut i finançat per l’Obra Social La Caixa. 

Programa PIL JOVE. Actualment finançat íntegrament per la mateixa Fundació per a Persones amb 
Discapacitat de Menorca 
 
 

  

                                                 
1 La Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) queda derogada per aquesta nova Llei General de Drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social.   

Dades de contacte 
 
Oficines Ciutadella 
Av. Palma de Mallorca, 1-3. 07760. Ciutadella de Menorca 
Telf: 971-48-14-47// E-mail: fundacio.insercio@gmail.com 
Oficines Maó 
Av. Vives Llull 152. 07702. Maó, Menorca 
Telf: 971-35-31-30// E-mail: fundacio.insercio@gmail.com 
www. fundaciodiscap.org 


