RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

INCORPORA
Una nova manera d’aportar valor a l’empresa.
A qui va adreçat?
A empreses catalanes sensibilitzades amb la integració laboral de persones que es troben amb especials dificultats
per accedir al mercat laboral.
Quins són els objectius del programa?
La Fundació PIMEC forma part del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” i treballa en dues línies diferents:
d’una banda, apropa les empreses a les entitats socials que porten a terme el Programa Incorpora, oferint un servei
d’intermediació laboral com a eina d’RSE i, per tant, aportant un valor a l’empresa. De l’altra, facilita la incorporació de
persones en risc d’exclusió social al món laboral, concretament de persones que han sigut empresàries o bé autònomes i actualment estan en procés de cerca de feina per compte aliè, a través del Programa emppersona-Incorpora.
En què consisteix el programa?
• Incorpora és un programa d’intermediació laboral de l’Obra Social “la Caixa” que combina les necessitats del
teixit social i empresarial d’una manera òptima, per tal que l’èxit de la integració laboral estigui assegurat.
• Oferir un servei integral gratuït amb tècnics d’inserció laboral que proporcionen tot l’assessorament que l’empresa
necessita, i també un suport complet en totes les fases del procés: des de la selecció fins a la integració plena en
el lloc de feina, fent un seguiment d’aquest procés.
• Organitzar col·loquis de sensibilització en diferents punts de Catalunya, en què donem a conèixer els beneficis de
l’RSE com, per exemple, la contractació de persones que es troben en situació de reinserció laboral.
• Ajudar, formar i acompanyar en el procés de recerca de feina de les persones del programa, creant un itinerari
específic i fent-ne un seguiment, fins que aquestes s’insereixen al mercat laboral.
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