
COMPARTINDO ENXEÑO: “Inserción 
Laboral de Persoas con Trastornos 
Mentais ou Aditivos en Vigo.” 
Entidade executante

                Provivienda
(https://www.provivienda.org/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese no Concello de Vigo.

Persoas destinatarias
Persoas con: (a) alteracións previas na súa saúde mental i/ou no tratamento 
psicolóxico en situación de vulnerabilidade residencial,
(b) persoas con enfermidades somáticas, con factor de risco polo estrés
 ocasionado pola incerteza habitacional, ou as malas condicións da 
súa vivenda; (c) persoas con trastorno mental i/ou adiccións que podan
ver perigar os seus medios de vida polo cese da actividade económica 
e atópanse en dificultades para poder manter a súa vivenda actual;
(d) persoas migrantes con trastorno mental i/ou adiccións que vexan 
condicionado o seu proxecto migratorio polas súas  escasas posibilidades

 residenciais, (e) mulleres vítimas de violencia de xénero. 

Pretendese cubrir las necesidades laborais de persoas con trastorno mental y/o
adicións que cumpran cos seguintes criterios:
Personas maiores de 16 años, desempregadas, interesadas en acceder ao 
mercado laboral por primeira vez.
Personas maiores de 16 años, desempreadas, interesadas en acceder ao 
mercado laboral.
Personas maiores de 16 años, paradas de longa duración, interesadas en 
acceder ao mercado laboral.
Personas maiores de 16 años, ocupadas, interesadas en acceder a outro 
posto de traballo de maior cualificación i/ou en mellores condicións laborais.

O número estimado de persoas usuarias para o 2022 serán 30 persoas 
con trastorno mental y/o de adiccións, que se atopen en situación
de desemprego, ou en situación de vulnerabilidade socioeconómica 
relacionada coa situación laboral.



Obxectivos

Obxectivo xeral: Favorecer a inserción laboral das persoas beneficiarias do 
Programa a través de accións de intervención multidisciplinar centradas no  
individuo, o desenvolvemento de competencias transversais e a sensibilización
do tecido empresarial.

Obxectivos específicos:
Avaliar as necesidades das persoas beneficiarias en materia de emprego, a 
través de análises individualizados baseados en competencias.
Facilitar ás persoas beneficiarias do proxecto a adquisición de competencias 
transversais asociadas a habilidades socio-laborais. 
Facilitar o acceso e mantemento do emprego das persoas usuarias, a través
da asesoría individualizada, a mediación e sensibilización co tecido 
empresarial. 

Metodoloxía

A metodoloxía de intervención ten a súa base teórica en varios modelos, 
destacándose o Modelo Modelo de Intervención baseado na persoa e o Modelo
do Cambio, e segue cinco fases estruturadas: 

1. Entrevista de coñecemento e construción de perfil laboral coa persoa .
Farase uso do Modelo de Ocupación Humana (MOHOST). Segundo 
este modelo, consideraranse diferentes criterios a ter en conta durante esta 
primeira fase de avaliación.  Estes criterios son: 
(a) “Motivación para a ocupación”, (b) “Patróns de ocupación”, 
(c) “Competencias de comunicación e interacción”,
(d) “Competencias de desempeño”, (e) “Competencias motoras” e
(f) “Ambiente”.

2. Formación e capacitación individual das persoas beneficiarias en accións
 relacionadas con la adquisición de competencias transversais orientadas 

ao emprego e a Busca Activa de Emprego. Con dúas grandes áreas temáticas:
a) Formacións orientadas a facilitar a adquisición de competencias 
transversais orientadas ao emprego.  (b) Acciones individualizadas orientadas 
á  Busca Activa de Emprego. 

3. Busca de Ofertas de Empleo Inclusivas.
4. Análise e avaliación do posto de traballo na empresa contratante.

 5. Seguimento á persoa e á empresa contratante.


