Edifici Mosaic
Mosaic és un programa de
caire social, promogut per
diferents entitats del territori
que treballa en benefici de les
persones i té com a objectius:
- Afavorir la seva
laboral i comunitària.

C/ Nou de Santa Clara, núm. 58, 2ª pl.
08241 Manresa

MOSAIC

93.873.61.27 – 673.135.153
laboral@projectemosaic.cat

inserció

Programa laboral

- Donar
una
atenció
complementària i coordinada
amb la sanitària
- Sensibilitzar i implicar a la
comunitat, les entitats i les
administracions.
Mosaic pretén assegurar una
assistència integral i de
qualitat a les persones que
pateixen problemes de salut
mental i/o persones en situació
de risc d’exclusió social de la
Catalunya Central. Actualment,
també ofereix aquesta atenció a
persones
beneficiàries
del
Programa
de
Protecció
Internacional.

Què fem a Mosaic?

Entitats promotores:

Col·laboren:

Solucions per a les
empreses
Oportunitats per a
les persones

www.projectemosaic.cat

•Intermediació laboral i selecció de
Servei àgil i professional.

perfils

professionals

segons

els

requeriments de l’oferta de treball.
Sense compromís.
• Realitzem

•Disposem de diferents perfils per a
cobrir tot tipus de sectors laborals.

actuacions

amb

les

persones, per a la millora de la seva
ocupabilitat, afavorint un lloc de

Sense cost econòmic per a
l’empresa ni per a les persones
usuàries.

Evolució Programa Laboral

feina adient als seus interessos i
199

competències.
• Proporcionem

un

servei

d’acompanyament especialitzat, i de
suport, continuat en tot el procés de

Selecció
de
perfils
professionals adients a les
necessitats de l’empresa i els
interessos i competències de
les persones.

Necessitat
empresa

• Ajudem a la persona en aspectes

feina.

61

216

Persones
Ateses

133

136

Insercions

85

•Assessorament en el compliment

matèria d’inserció laboral.

lloc de treball a través d’itineraris

d’adaptació i manteniment de la

57

220

de les obligacions legislatives en

recerca, inserció i manteniment del

laborals individualitzats.

133

154

•Realitzem seguiment post-inserció
dels nostres perfils per a benefici de
l’empresa.

Seguiment

Recerca
candidats

Proposta
candidats

•Suport a les empreses en cas de
detectar alguna problemàtica de
salut

mental,

envers

a

algun

treballador/a.

Servei adreçat a les persones

Servei adreçat a les empreses

