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L’Ajuntament de Mollet promou l’ocupació de persones
amb trastorns mentals
Al llarg d’aquest 2015, de moment, una vuitantena de persones ja han rebut
assessorament per definir el seu itinerari d’inserció laboral. Des de fa més
de deu anys, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l’Empresa
Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), promou
l’ocupabilitat de persones amb trastorns de salut mental.
A través de l’Oficina Tècnica Laboral d’EMFO, un servei específic adreçat a
aquest col·lectiu, l’Ajuntament de Mollet del Vallès segueix posant a disposició
d’aquestes persones tots els seus recursos per tal d’ajudar-les a que pugin trobar
feina.
Amb aquesta promoció per la inserció laboral, i coincidint amb els actes amb els
que Mollet, al llarg de tot aquest mes d’octubre, commemora el Dia Mundial de
la Salut Mental, l’Ajuntament també pretén fer tot el possible per minvar al màxim
els estereotips, els prejudicis i les discriminacions de les que malauradament són
víctimes.
L’Ajuntament ja fa més de deu anys que dur a terme aquesta tasca i, enguany,
de moment, una vuitantena de molletans i molletanes han rebut assessorament
individualitzat per definir el seu itinerari d’inserció i millorar les seves
competències i tècniques per trobar feina.
Aquesta tasca es realitza en coordinació amb el Centre de Salut Mental de Mollet
del Vallès i el Centre d’Atenció i Seguiment de drogodependències.
L’Ajuntament de Mollet, amb la seva Oficina Tècnica Laboral, també treballa
amb les empreses del territori per tal de facilitar el procés d’intermediació laboral,
afavorir la creació d’ocupació i sensibilitzar les empreses al voltant de les
necessitats i capacitats d’aquest col·lectiu.
Qualsevol empresa que necessiti cobrir un lloc de feina es pot adreçar al telèfon
93 570 51 60, al correu info@emfo.cat o anar presencialment al carrer Riera 7,
1era planta. L’horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 19 h.
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