ASSOCIACIÓ REINTEGRA
Avda. Madrid, 19 Entl. 4a
25002 - Lleida
Tel. 973 27 55 92
Fax: 973 28 20 99
reintegra@gmail.com
www.reintegralleida.org

QUÈ ÉS
REINTEGRA?

Associació sense ànim de lucre fundada l’any
2001

Promovem accions vinculades a l’àmbit social
especialment en l’àmbit de la inserció laboral
i ens adrecem a joves que vulguin millorar la seva
qualificació, dones i homes aturats, aturats de llarga
durada i persones immigrades.

MISSIÓ

A Reintegra creiem que la inserció
en el món laboral és bàsica per adquirir
autonomia, consiència de pertinença,
estabilitat emocional i per arribar
a la cohesió social.
D’aquí el nostre treball diari per
millorar la situació i integració
d’aquest col·.lectiu amb vulnerabilitat
social.

Ser una entitat referent davant tots
aquells col-lectius desfavorits de la
província de Lleida, oferint-los- hi el millor
assessorament i orientació personalitats.
Ser una entitat pionnera en la sensibilització
i conscienciació tant a societat com a empreses i
aconseguir un augment d’oportunitats
i inserció dels nostres usuaris en el mercat de treball.

VISIÓ

Acollir, escoltar i acompanyar.

OBJECTIUS

Capacitar als usuaris de l’associació
per a respondre a les noves demandes
del mercat laboral ordinari.

Sensibilitzar i fomentar a les empreses
amb aquest col·-lectiu de vulnerabilitat social.
Facilitar una major igualtat d’ oportunitats pels
infants i joves de famílies en risc d’ exclusió
social a través d’ accions socio-educatives.

Formació Ocupacional

Borsa de Treball i
Inserció Laboral

SERVEIS

Seguiment i Atenció
Psico-Social i Socio-Laboral
a l’Usuari
Atenció
Psicològica
Agència de
Col-locació

PROJECTES
1. Projectes Formatius i d’Orientació Socio-Laboral
Aula
Activa

Segrià!

Orientació Laboral
i Recerca de Feina
Segrià
i Pallars
ssà!
ReIncorpora Ju

Orientació Laboral i
Recerca de Feina per a
persones privades de llibertat

Incorpora

Segrià
i Pallars
Jussà!

Inserció Socio-Laboral
per a col-lectius amb
risc d’exclusió social

Programa
“Al Dia”

Formació i Inserció
a dones immigrants
reagrupades

Punt
Formació
Incorpora

Formació transversal i
tecnico-professional
per a col-lectius amb
risc d’exclusió social

Segrià
ra!
i Nogue

Noves
Oportunitats

Orientació i Fromació
per a joves que volen
reempendre els estudis

PROJECTES
1. Projectes Formatius i d’Orientació Socio-Laboral

Programes
Integrals

Programa
“Fil a
l’Agulla”

Agència
de
Col-locació

Formació i Inserció a
joves inscrits a
Garantia Juvenil

Curs de costura
reciclada per a
perosnes amb
pocs recursos

Intermediació i Inserció
Laboral per a joves, dones
i homes aturats de llarga
durada i persones
immigrades

Pallaràs!
Juss

Segrià!

PROJECTES
2. Projectes d’Atenció social i psicològica
Projecte
Vincles

El 9 Club

Atenció Psicològica
a Centre Obert per a
nens i famílies
Projecte
Uzazi

Segrià!
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Atenció i suport a nens i
famílies d’origen immigrant

Club de Lectura
per promoure l’ús de
la llengua catalana
Caixa
ProInfància

Tallers educatius, familiars,
atenció psicoterapèutica
individualitzada i a famílies i
espais familiars de 0-3 anys

PROJECTES
3. Projectes per a l’infància i joventut
Casal
Temps
d’Estiu

Segrià!

Casals per als infants
en l’època d’estiu
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Segrià!

Projecte
Atenea

Activitats extra escolars
i suport educatiu per a
nens

Caixa
ProInfància

Projectes
d’Atenció a
Infants i
Joves

Aula Oberta i Col-lonies
Urbànes per a nens

Atenció i ajuda
individualitzada a
infants i joves

!

Segarra

COL·-LABORADORS

PROJECTES
4. TROCA: Empresa d’inserció Laboral

Reintegra, impulsa la seva pròpia empresa d’inserció:

Troca per a l’Integració Laboral.

Especialitzada en els sectors de la neteja ecològica i sensibilitzada amb
el medi ambient, treballa per aconseguir una major inserció laboral i
social de col-lectius amb risc d’exclusió.
Altres àmbits d’actuació són també, el manteniment d’espais rurals, serveis
de consergeria i la gestió de casals de gent gran.

PER
CONTACTAR AMB
NOSALTRES

reintegra@gmail.com

Lleida
Av. Madrid, 19
(25002)

Balaguer

Tremp

C/Barcelona, 73-87 C/ Pau Casals, 14
(25600)
(25620)

www.reintegralleida.org

T-973 27 55 92
F-973 28 20 99

T- 635 01 69 16

T- 635 08 68 93

https://www.facebook.com/
reintegralleida/

