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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Missió

Fundació Joia és una entitat sense afany de lu-

cre que ofereix serveis d’inserció en salut mental 

a través dels seus 10 serveis d’utilitat pública re-

partits per tota Barcelona i la seva àrea metropo-

litana. Generem itineraris d’èxit per a cada usuari 

analitzant les seves capacitats i la seva demanda, 

alhora que també generem oportunitats de treball 

dins i fora del mercat protegit on donem un suport 

constant al treballador i a l’empresa contractant. 

Comptem amb més de 100 professionals experts 

en aquest camp que estan altament especialitzats 

i tota la Fundació està implicada en la innovació i el 

treball en xarxa amb els diferents agents socials per 

assegurar l’èxit en els nostres serveis i projectes. 

Som una entitat econòmicament sanejada i amb 

una política econòmica transparent. Tots els pro-

fessionals de Joia i les seves instal·lacions tenen 

al seu abast les últimes tecnologies, cosa que ens 

permet treballar de forma integrada i cohesiona-

da entre totes les àrees i serveis. Facilitem la for-

mació i la promoció dels nostres professionals per 

garantir l’excel·lència en la nostra tasca. 

A més, estem compromesos amb la sensibilització 

en salut mental i per això desenvolupem tota una 

línea d’actuació on promocionem la salut mental 

per modificar l’estigma i els prejudicis que es ge-

neren a la societat envers els trastorns mentals.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Visió

La Fundació Joia treballa cada dia per motivar, 

definir i donar a conèixer les capacitats de les per-

sones afectades per trastorns de salut mental, i 

vol aconseguir la total normalització en els pro-

cessos d’inserció social i laboral en salut mental. 

Per això, volem ser referent d’innovació professio-

nal permanent en la implantació de noves accions 

d’inclusió que donin resposta a necessitats no co-

bertes, en col·laboració amb organitzacions i ad-

ministracions amb objectius comuns. 

Volem ser referent de qualitat consolidada en 

l’àmbit de la salut mental amb un elevat nivell 

d’excel·lència en la prestació dels nostres serveis 

i volem que els nostres donants adquireixin un 

compromís amb la Fundació i amb la nostra tasca 

social. Treballem per poder multiplicar les opor-

tunitats de treball dins i fora del mercat protegit 

amb les millors condicions per a l’empresari i el 

futur treballador. 

Finalment, volem aconseguir una societat sensibi-

litzada i conscienciada envers els trastorns men-

tals i que aposti per una economia social.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

• Servei d’Acollida

 Porta d’entrada a la inserció

• Rehabilitació Comunitària

 Inserció i gestió d’habilitats psicosocials

• Rehabilitació de Joves

 Inserció i gestió d’habilitats psicosocials

• Prelaboral

 Desenvolupament de capacitats   

 per a la inserció laboral

• Itinere

 Inserció laboral

• Accés

 Preparació i integració laboral

• Club Social

 Ocupació significativa del temps

• Intermediació Laboral

 Generació d’oportunitats de treball

• CET-Apunts

 Empresa d’economia social

• Bitàcola

 Servei de coaching

Comunicació 2012

• Joia Magazine Salut Mental 

• Ràdio Lunética

A l’any 2012 en els serveis de Joia hem atès 1.164 persones i a les seves famílies.

53 centres de salut mental han derivat persones als serveis de Joia.

110 empreses han col·laborat amb Joia en la inserció laboral de les persones ateses.

Hem inserit més de 100 persones amb trastorns de salut mental al mercat laboral.

La nostra xarxa de serveis

SERVEI D’ACOLLIDA

CETs EXTERNS EMPRESES
MERCAT ORDINARI

EMPRESES
D’INSERCIÓ

INTERMEDIACIÓ 
LABORAL

Sant Martí

SPL

CLUB 
SOCIAL

ITINERE

SRC

Sants - Montjuïc

SPL

CLUB 
SOCIAL

SRC
Joves

SRC

ITINERE

Gràcia

SPL

St. Adrià

ACCÉS

Eixample

BITÀCOLA

CET
APUNTS
Eixample
Esquerre

CET
APUNTS
Eixample
Dret

CET
APUNTS
Sants
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Persones ateses 2012

38% 62%

53 

95 

19 

167 

17 

63 

23 

103 

 16-25 anys  26-44 anys  > = 45 anys  TOTAL 

En el servei d’Acollida s’han atés 270 persones durant l’any 2012.

De les persones ateses el 62% són homes i el 38% dones.

El 59% de les persones ateses tenen entre 26 i 44 anys.

Servei d’Acollida

És la porta d’entrada a la xarxa de serveis 

d’inserció de la Fundació Joia. Aquest 

servei està dissenyat per analitzar la de-

manda que té la persona afectada per 

trastorns de salut mental i així dirigir-la 

al servei de l’entitat que més s’adequa a 

la seva necessitat en aquells moments i 

que li serveixi per desenvolupar les se-

ves capacitats.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Derivacions a recursos Joia

Dones

Servei
Rehabilitació
de Joves

27%

Serveis
Rehabilitació
Comunitària

3%

Serveis
Prelaborals20%

Itinere48%

Bitàcola2%

Homes

Servei
Rehabilitació
de Joves

42%

Serveis
Rehabilitació
Comunitària

3%

Serveis
Prelaborals28%

Itinere27%

Els serveis en els quals s’han realitzat més derivacions aquest any són Itinere i el 
servei de Rehabilitació de Joves.

El 42% dels homes derivats a recursos de Joia ho han fet al servei de Rehabilitació de 
Joves i el 28% a serveis Prelaborals.

En les dones, els serveis en els quals s’han produït més derivacions han estat itinere 
amb el 48%, seguit del servei Rehabilitació de Joves amb un 27%.

 ► Serveis derivants

13% 

69% 

18% 

Iniciativa pròpia 

Serveis sanitaris 

Altres 

 ► Destí dels usuaris/àries atesos/es en el servei

59% 

41% 

% 

Derivacions a recursos Joia Altres destinacions i situacions

· No pertanyen al col·lectiu de salut mental.

· No poden compatibilitzar els seus projectes
 en actiu amb els de la Fundació.

· Estan participant en altres recursos
 d’inserció laboral.

·  Només reben assessorament al servei d’Acollida.

· Es troben en una situació de descompensació
 que no els permet fer el procés d’inserció
 laboral.

· No finalitzen el procés d’acollida.

· Han trobat feina abans d’acabar el procés
 d’acollida.

· Arriben a Acollida sense cap demanda laboral.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Servei Rehabilitació Comunitària Sant Martí

 ► Persones ateses 2012

68% 32%

2 

45 41 

88 

2 

18 22 

42 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

A l’any 2012 s’han atès 130 persones.

Han iniciat procés aquest any 49 persones.

El 49% dels usuaris/àries tenen més de 45 anys.

Rehabilitació 
Comunitària

Utilitzem les capacitats de les persones 

afectades per trastorns mentals per tre-

ballar la inserció social a la comunitat 

mitjançant l’elaboració d’un pla indivi-

dual de rehabilitació i d’inserció comu-

nitària. La persona assoleix autonomia 

i confiança en els seus projectes perso-

nals a través de les seves capacitats i 

d’un seguiment i suport.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Servei Rehabilitació Comunitària Sants-Montjuïc

 ► Persones ateses 2012

35% 65%

6 

37 

21 

64 

2 

16 17 

35 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

A l’any 2012 s’han atès 99 persones.

Han iniciat procés aquest any 24 persones.

El 54% dels usuaris/àries estan situats en la franja d’edat de 26-44 anys.

 ► Inserció Comunitària

Formació

17%

Voluntariat

38%

Clubs socials
(externs a Joia)

1%

Activitats 
esportives

44%

El 44% de les insercions comunitàries han estat mitjançant les activitats esportives.

 ► Tipus d’Inserció

54% 

1% 

45% 

Inserció comunitària 

Itineraris prelaboral 

Sense inserció 

El 54% de les persones ateses aconsegueix una inserció comunitària.
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 ► Inserció Comunitària

Formació

18%

Voluntariat

13%

Clubs socials
(externs a Joia)

27%

Activitats 
esportives

42%

 ► Inserció Socio-laboral

61% 7% 

32% 

Inserció comunitària 

Itineraris prelaborals 

Sense inserció 

El 61% de les persones ateses s’insereix socialment assistint a cursos de formació, 
realitzant algun esport , realitzant voluntariat o acudint a algun club social per 
millorar les seves relacions socials.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Persones ateses 2012

70% 30%

63 

19 

82 

26 

9 

35 

16-25 anys 26-44 anys TOTAL 

A l’any 2012 s’han atès 117 persones.

Han iniciat procés 50 persones en el 2012.

El 76% dels usuaris/àries d’aquest servei tenen entre 16 i 25 anys al ser un servei 
dirigit principalment a joves.

Rehabilitació 
de Joves

Utilitzem les capacitats dels joves afec-

tats per trastorns de salut mental per 

desenvolupar el seu projecte personal 

destinat a la inserció social i laboral. 

Distingim entre dos grups: adolescents i 

adults joves.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Nivell d’Inserció Laboral

INSERCIÓ
GLOBAL

17%

16%
16%

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

El percentatge d’inserció laboral global ha estat del 16% de les persones ateses.

Per sexes s’ha inserit el 16% dels homes atesos i el 17% de les dones ateses.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa i sexe

74%
E.O

26%
C.E.T

69%
83%

E.O

31%
17%

C.E.T

INSERCIÓ
GLOBAL

per 
tipologia

d’empresa

S’han realitzat 19 insercions. El 74% de les quals s’han fet efectives en l’empresa 
ordinària.

 ► Inserció Comunitària

Formació

49%

Voluntariat

5%

Clubs socials
(externs a Joia)

16%

Activitats 
esportives

30%

Les insercions comunitàries majoritàriament es produeixen mitjançant la formació i 
diferents activitats esportives.

 ► Tipus d’Inserció

68% 

7% 

16% 

9% 

Inserció comunitària 

Itineraris prelaborals 

Inserció laboral  

Sense inserció  

De les persones ateses durant l’any 2012 el 16% s’ha inserit laboralment i un 7% ha 
iniciat itineraris prelaborals.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Servei Prelaboral Gràcia

 ► Persones ateses 2012

 Places Concertades 2012: 44

23% 77%

2 

36 

20 

58 

0 

12 
5 

17 

 16-25 anys  26-44 anys  > = 45 anys  TOTAL 

A l’any 2012 s’han atès 75 persones.

Han iniciat procés 25 persones en el 2012.

Serveis Prelaborals

A través de les capacitats de les per-

sones afectades per trastorns de salut 

mental treballem el desenvolupament de 

les habilitats laborals per iniciar un itine-

rari d’inserció que té com a objectiu final 

la integració definitiva al món laboral.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Inserció laboral per tipologia d’empresa i sexe

33%

0%

E.O

33%

100%

C.E.T

33%

0%

E.I

25%
E.I

50%
C.E.T

25%
E.O

El 50% de les persones inserides ho han fet en CET’s.

El 33% dels homes s’han inserit en l’empresa ordinària. No s’ha realitzat cap inserció 
d’una dona en empresa ordinària.

 ► Nivell d’inserció laboral*

 *Nota: Percentatges d’inserció han estat calculats respecte a les places concertades.

INSERCIÓ
GLOBAL

20%

18%
18%

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

S’ha assolit un 18% d’inserció laboral en el servei.

S’han inserit el 18% dels homes atesos al servei i el 20% de les dones.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Nivell d’inserció laboral*

 *Nota: Percentatges d’inserció han estat calculats respecte a les places concertades.

INSERCIÓ
GLOBAL

0%

28%
42%

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

S’ha assolit un 28% d’inserció laboral en el servei. El 42% dels homes atesos s’han 
inserit laboralment. No s’ha produït cap inserció de les dones ateses als serveis.

Totes les contractacions realitzades han estat en CET’s.

Servei Prelaboral Sant Martí

 ► Persones ateses 2012

 Places Concertades 2012: 25

66% 34%

1 

32 

2 

35 

0 

12 

6 

18 

 16-25 anys  26-44 anys  > = 45 anys  TOTAL 

A l’any 2012 s’han atès 53 persones.

Han iniciat procés aquest any 23 persones.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Nivell d’inserció laboral*

 *Nota: Percentatges d’inserció han estat calculats respecte a les places concertades.

INSERCIÓ
GLOBAL

40%

28%
20%

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

El nivell d’inserció laboral en el servei ha estat del 28%. El 20% d’homes i el 40% 
de dones.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa i sexe

14%
E.O

86%
C.E.T

0%
25%

E.O

100%

75%

C.E.T

INSERCIÓ
GLOBAL

per 
tipologia

d’empresa

El 86% de les persones inserides ho ha fet en CET’s. El 14% restant s’ha inserit en 
empreses ordinàries.

Servei Prelaboral Sants-Montjuïc

 ► Persones ateses 2012

 Places Concertades 2012: 25

40% 60%

6 

21 

6 

33 

6 

15 

1 

22 

 16-25 anys  26-44 anys  > = 45 anys  TOTAL 

A l’any 2012 s’han atès 55 persones.

Han iniciat procés aquest any 23 persones.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Participants 2012

Durant l’any 2012 s’han atès al servei 54 persones.

 ► Persones vinculades 2012 

49% 51%

1 

13 

3 

17 

1 

12 

5 

18 

16-25 años 26-44 años > = 45 años Total 

Del total de persones vinculades al servei 16 persones s’han vinculat al 2012 i la resta 
de persones són vinculacions de l’any anterior.

La franja d’edat amb més participants és la de 26 -44 anys. Representa el 76% dels 
homes i el 67% de les dones participants.

Accés

Utilitzem les capacitats de les persones 

afectades per trastorns de salut mental, 

de l’entorn de Sant Adrià del Besòs, per 

crear itineraris d’orientació i inserció in-

dividualitzats destinats a la inserció la-

boral. A través d’activitats individuals o 

grupals, s’adapta un programa d’inserció 

social, formativa i laboral emmarcat en 

l’entorn actual.

El servei Accés està gestionat per la Fundació Joia 

i s’integra dins la xarxa de serveis sociolaborals 

del Consorci del Barri de La Mina.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Nivell d’Inserció laboral

INSERCIÓ
GLOBAL

39%

31%
24%

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

S’ha inserit el 31% del total de participants del 2012.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa

9%
Plans

d’Ocupació

36%
C.E.T

55%
E.O

El 55% de les insercions s’han realitzat a l’empresa ordinària.

 ► Derivacions

32% 

17% 

34% 

17% 

Serveis laborals 

Serveis socials 

Serveis sanitaris 

Iniciativa pròpia 

El 34% de les derivacions han estat realitzades per serveis sanitaris i el 32% per 
serveis Laborals Generalistes.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Persones que realitzen Itineraris d’Inserció Laboral

41% 59%

1 

31 

14 

46 

3 

17 
12 

32 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Places Subvencionades 2012: 70

A l’any 2012 s’han atès 103 persones, de les quals, 78 persones desocupades 
desenvolupen itineraris d’inserció laboral, 11 fan seguiment a la seva inserció, i 14 
persones, per diferents motius (formació reglada, IPA, circumstàncies familiars o de 
salut), no realitzen finalment un itinerari d’inserció.

El 59% de les persones que realitzen itineraris d’inserció són homes.

Itinere

És una agència de col·locació on des-

taquem i desenvolupem les capacitats 

de les persones que tenen un trastorn 

de salut mental per adaptar-les a les 

condicions del mercat laboral ordina-

ri actual i així crear itineraris específics 

d’integració laboral. Alhora desenvolu-

pem la prospecció i sensibilització a les 

empreses.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa 

i Ocupació, finançat amb els fons procedents de la 

Conferència Sectorial i objecte de cofinançament 

per part del FSE.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Inserció laboral per tipologia d’empresa i sexe

53%

85%

E.O

47%

15%

C.E.T

34%
C.E.T

66%
E.O

El 66% de les insercions s’han realitzat en empresa ordinària. En les dones han estat 
el 85% i en els homes el 53%.

La insercions en CET’s han suposat el 34% del total.

 ► Nivell d’inserció laboral*

 *Nota: Percentatges d’inserció han estat calculats respecte a les places subvencionades

INSERCIÓ
GLOBAL

45%

46%
46%

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

TR
EB

ALL

El percentatge d’inserció del 2012 ha estat del 46%.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Club Social Sant Martí

 ► Persones Vinculades 2012

61% 39%

4 
15 

40 

15 
5 

79 

4 7 

23 
13 

3 

50 

20-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys > 60 anys Total  

Del total d’usuaris vinculats al club durant el 2012, un 61% són homes i un 39% són 
dones.

El 66% dels usuaris/àries es troben entre els 30 i 50 anys.

Club Social

Treballem la socialització de les persones 

amb trastorns de salut mental a través 

de les seves capacitats. Activem les habi-

litats i relacions socials per fomentar un 

teixit social. Oferim un programa grupal 

d’activitats i tallers amb seguiment indi-

vidualitzat on la persona és la protago-

nista en decidir l’ocupació del seu temps 

de forma significativa, amb una perspec-

tiva de treball des de l’apoderament.
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

Club Social Sants-Montjuïc

 ► Persones Vinculades 2012

30% 70%

19 
29 27 

8 
2 

85 

6 
12 12 

5 2 

37 

20-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys > 60 anys Total  

Del total d’usuaris vinculats al club durant el 2012, un 70% són homes i un 30% 
són dones. 

El 66% dels usuaris/àries es troba entre els 30 i 50 anys.

 ► Activitats Club Social Sant Martí 2012

Al Club Social de Sant Martí, durant l’últim any 

s’han realitzat un total de 21 activitats, les quals 

es divideixen en: 

• 8 Tallers setmanals

• 12 Activitats: 1 mensual (Assemblea de club), 

1 bimensual (trobada Interclubs i 10 setmanals).

• 1 Sortida setmanal de cap de setmana.

A continuació detallem els tallers i activitats rea-

litzats durant aquest any:

• Taller de Costura creativa i Carnestoltes

• Espai d’Us d’internet

• Taller de Pintura nivell 1

• Taller de Tirant lo fil

• Activitat Xerrada d’Actualitat

• Espai d’Us d’internet

• Taller de Pintura nivell 2

• Activitat Tertúlia cafè

• Activitat Diversa 

• Activitat Reunió de Club

• Activitat Trobada Interclubs

• Activitat Tertulia literària

• Activitat de Cinema comercial

• Taller d’Informàtica Bàsica

• Taller d’Expressió Teatral

• Activitat de Ball

• Activitat d’Informàtica

• Activitat de Cinema al Club

• Taller de Moviment i relaxació

• Activitat de música

• Activitat d’Espai Obert

• Activitat de Mirada al barri

• Grup de cuina

• Activitats de cap de setmana

• Firafest 2012

• Grup de revista

• Grup de bloc

• Grup de biblioteca

• Grup de decisió d’activitats caps de setmana

• Grup cogestionat de rutes urbanes i 

excursions per la muntanya

• Grup cogestionat per Apropa Cultura
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 ► Activitats Club Social Sants-Montjuïc 2012

Al Club Social de Sants-Montjuïc, durant l’últim 

any s’han realitzat les següents activitats: 

• 9 Tallers setmanals: 8 interns i 1 extern 

(Susoespai).

• 11 Activitats entre setmana: 1 bimensual 

(trobada Interclubs), 2 mensuals (Reunió- 

Assemblea de Club i Xerrada d’Actualitat), 

1 Quinzenals (Cinefòrum Joves, i Tertúlia 

musical), 9 setmanals (on s’ha incorporat el 

VideoFòrum com a nova activitat).

• 1 Sortida de cap de setmana setmanal i 1 

sortida de joves mensual.

A continuació detallem els tallers i activitats rea-

litzats durant aquest any:

• Grup de Joves 

• Activitat de Basquet 

• Activitat de Ball 

• Activitat Tertúlia Musical 

• Grup de Teatre 

• Activitat de Cinefòrum de Joves 

• Taller de Fútbol 

• Taller de Pintura Teòric Pràctic

• Activitat Diversa 

• Activitat Reunió de Club 

• Activitat Trobada Interclubs

• Activitat Tertúlia literària

• Activitat de Cinema comercial 

• Activitat Poliesportiva

• Activitat Xerrada d’Actualitat (Videofòrum)

• Activitat d’Informàtica 

• Taller de Cuina 

• Taller de Moviment i relaxació 

• Taller d’Informàtica Bàsica 

• Activitat de música 

• Tallers Susoespai

• Activitats de cap de setmana 

• Firafest 2012

• Grup de revista 

• Grup de bloc

• Grup de biblioteca

• Grup de decisió d’activitats caps de setmana 

• Grup cogestionat de rutes urbanes i 

excursions per la muntanya

• Grup cogestionat per Apropa Cultura
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Treballadors 2012

74% 26%

1 

26 

12 

39 

1 

10 

3 

14 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

La plantilla d’Apunts està formada per 53 persones amb trastorns de salut mental.

El 68% dels treballadors/es tenen entre 26-44 anys.

Apunts

És l’empresa d’economia social de la Fun-

dació Joia. Ofereix serveis digitals i de 

missatgeria i hi treballen professionals 

afectats per trastorns de salut mental on 

reben una formació constant i acompa-

nyament en el salt de l’empresa protegi-

da a l’ordinària.
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Serveis

• Reprografia

  Impressió

  Enquadernació

  Manipulats

  Digitalització de documents

• Mailing

• Merchandising

• Disseny Gràfic

• Missatgeria i Logística Integral

 Emmagatzemar

 Control de stocks

 Enviaments

• Telemarqueting

• Gravació de dades
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Ens mouen les teves capacitats

Memòria Fundació Joia 2012

 ► Persones Ateses 2012

72% 28%
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73 
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28 

De 16 a 25 anys  De 26 a 45 anys Més 45 anys TOTAL 

Durant aquest any s’han atès a 101 persones en la primera visita. El 72% de les 
persones ateses han estat dones.

El 63% van iniciar el procés de coaching. La resta de persones no complien els criteris 
mínims per poder realitzar el procés de coaching.

De les 63 persones que van iniciar procés , 18 l’han finalitzat i 15 l’han abandonat. 
Hi ha 30 persones que continuaran el procés durant el 2013.

El 83% de persones que van finalitzar procés són dones. En aquest recurs, a 
diferència d’altres recursos d’inserció laboral, s’atenen més dones que homes.

Bitàcola

Analitzem la demanda i reactivem les ca-

pacitats de les persones amb patiment 

psicològic per alliberar el potencial que 

té cadascú a través de la tècnica del coa-

ching. Oferim a la persona eines fàcils i 

dinàmiques que li permetran aconseguir 

els seus objectius laborals i personals en 

poc temps. Elaborarà un eix de coorde-

nades per poder assolir les seves metes.
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 ► Inserció Laboral

100% 100% 

31% 

Manteniment lloc de feina Reincorporació laboral Inserció laboral 

El 100% de les persones que estaven en actiu durant el procés ha mantingut la feina.

El 100% de les persones que van iniciar procés estant de baixa laboral es van 
reincorporar a la feina.

El 31% de les persones que van iniciar procés a l’atur han aconseguit inserir-se 
laboralment.
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Comunicació

Joia Magazine Salut Mental

Joia Magazine Salut Mental és la revista de Fun-

dació Joia. Apareix tot tipus d’informació relacio-

nada amb la salut mental i la psicologia. Repor-

tatges, entrevistes, crítica de cinema, literària i de 

televisió, agenda i notícies, entre altres coses, que 

permeten conèixer una altra realitat d’una mane-

ra amena i veraç.

S’han publicat 4 números en 2012.

Lunética

Facilitem al col·lectiu de persones afectades per 

un trastorn de salut mental participar en una ac-

tivitat voluntària centrada en la realització d’un 

programa de ràdio mitjançant un disseny especí-

fic per a cada col·laborador, on es desenvolupen 

diferents accions que afavoreixen la bona realit-

zació de l’activitat radiofònica i la inserció social i 

laboral de la persona.

Comptem amb una participació activa i una acti-

tud responsabilitzadora per part del col·laborador. 

Promocionem i parlem de la salut mental, lluitem 

contra l’estigma que pateix aquest col·lectiu i ho 

fem donant veu als principals agents socials en 

salut mental.

Garantim la qualitat dels nostres programes amb 

la supervisió de guió per part del consell de redac-

ció del programa format per periodistes i obrim 

les opinions i suggeriments als oients mitjançant 

les diferents formes de contacte amb el programa.

Busquem el compromís amb els resultats entre 

les persones afectades, els professionals i els di-

ferents agents socials.

Durant l’any 2012 s’han emès 43 programes.

Xarxa de les Capacitats
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La nostra Xarxa de Serveis

• Servei d’Acollida
 Porta d’entrada a la inserció

• Servei Prelaboral
 Desenvolupament de capacitats per a la inserció laboral

• Itinere
 Inserció laboral

• Club Social
 Ocupació significativa del temps

• Accés
 Preparació i integració laboral

• Intermediació Laboral
 Generació d’oportunitats de treball

• Rehabilitació Comunitària
 Inserció i gestió d’habilitats psicosocials

• Bitàcola
 Servei de coaching

• Rehabilitació de Joves
 Inserció i gestió d’habilitats psicosocials

• Apunts
 Empresa d’economia social

Fundació Joia

Avinguda Josep Tarradellas, 19-21

08029 Barcelona

T. 93 452 04 67

www.fundaciojoia.org


