
ORIENTA

RECURSOS PER A
JOVES

Garantia Juvenil - EURES
Infojove - Palma Jove -

INICIATIVES
LABORALS

En aquesta edició ens parla
sobre el seu treball el cuiner:

MOHAMED KHIDER

NOUS CONVENI DE
COL·LABORACIÓ

Signat conveni amb l'IMAS i
amb diverses empreses del

sector: comerç, serveis,
formació, indústria.

B
U

T
L

L
E

T
Í

 D
'O

C
U

P
A

C
I

Ó
I

 I
G

U
A

L
T

A
T

 -
 N

º
V

I
I

S E R V E I  D ' O R I E N T A C I Ó  L A B O R A L  U S O
I L L E S  B A L E A R S

 
I T I N E R A R I S  I N T E G R A L S  D ' I N S E R C I Ó

ORIENTA PARTICIPA
AL SEMINARI EZA

La perspectiva de gènere en els
col·lectius més afectats per la
pandèmia, les organitzacions

socials, els serveis docupació i les
mesures docupació adoptades per

les administracions.

CASOS D'ÈXIT

Els nostres participants ens
expliquen la seva

experiència pel seu pas per
ORIENTA: Glory Atiemwen,
Isabel Muñoz i Julia Heredia

 

RECURSOS PER A
DONES

Casal de les Dones -
Observatori d'Igualtat



Millorar les oportunitats d'ocupació a partir de:

Orientació laboral personalitzada, individualitzada i flexible a les

necessitats de cadascú.

Sessions específiques d'entrenament per a la recerca de feina

(elaboració de currículums, preparació d'entrevistes, portals

d'ocupació, contacte amb empreses…)

Pràctiques no laborals.

Acompanyament i suport a la inserció.

Formació per a locupació específica.

Els Itineraris Integrals d'Inserció que desenvolupem des del programa

ORIENTA-USO,

gràcies a la participació del SOIB i al cofinançament del FSE, són projectes

dirigits a persones amb especials dificultats d'inserció que executen

orientació laboral, és a dir, processos d'acompanyament i ajut individual,

personalitzat, integral, en els quals la persona, mitjançant diferents

actuacions , construeix el seu projecte professional que integra les

necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final

d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

 

Què ofereixen els itineraris integrals d'inserció?

 

 

Des d'ORIENTA, basant-nos en els principis dels Itineraris Integrals

d'Inserció, entenem l'Orientació Laboral com un procés de creixement i

desenvolupament, no només professional, sinó també personal, que

requereix unes eines, competències i recursos que des de USO-ORIENTA

podem facilitar , ACOMPANYANT SEMPRE des del respecte, l'escolta

activa i l'empatia cap a les persones que participen als nostres Itineraris

d'Inserció Laboral.

 

Per a la nostra feina és vital tenir en compte la dimensió SOCI-FAMILIAR,

ECONÒMICA, FORMATIVA, EDUCATIVA I MOTIVACIONAL, ja que això

ens permet dissenyar Itineraris Integrals personalitzats que possibiliten la

inserció laboral de les persones participants del programa al menor temps

possible.

 

 

 

 

Coordinadora:

Raquel Hernández Adrián

 

 

 

ITINERARIS
INTEGRALS
D'INSERCIÓ

E D I T O R I A L
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S O S T E N I B I L I T A TS O S T E N I B I L I T A T
L A  I M P O R T À N C I A  D E  T E N I R  C U R AL A  I M P O R T À N C I A  D E  T E N I R  C U R A     

D E L  M E D I  A M B I E N TD E L  M E D I  A M B I E N T

En total, són 17 objectius, que

engloben 169 metes, que

comprenen el pla d'acció de

les Nacions Unides per

complir el desenvolupament

sostenible, segons l'Agenda

2030. Aquest és un compromís

al qual s'han sumat més de

190 països.

OBJECTIUS DEL
DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE

Segons dades de l'ONU, per a

l'any 2050, si la població

mundial arriba als 9.600 milions

de persones, que és la xifra

pronosticada, l 'equivalent als

recursos de tres planetes com

la Terra serien necessaris per

satisfer la demanda de recursos

naturals!
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              El concepte de Desenvolupament Sostenible va
aparèixer per primera vegada el 1987 a l'Informe
Brundtland, que va alertar sobre l'impacte negatiu
ambiental de les nostres activitats econòmiques i el risc a
futur a causa del ritme creixent de la població.

Per al 2040, hi haurà al voltant de 3 mil milions de
consumidors de classe mitjana que incrementaran la
demanda de recursos naturals.
Bàsicament, la sostenibilitat, segons l'Informe Brundtland,
es refereix a un desenvolupament que satisfaci les
necessitats del present sense comprometre la capacitat de
les generacions futures, de manera que es garanteixi un
equilibri entre el creixement econòmic, la cura de l'ambient
i el benestar social

Els reptes més grans a què s'enfronta l'ésser humà, com la
gana, les desigualtats que condueixen a la pobresa, la
destrucció del planeta i el canvi climàtic requereixen una
resposta global per solucionar-se.

Per això, el desenvolupament sostenible es va tornar una
part fonamental de l'Agenda 2030, adoptada el 2015 per
l'Organització de les Nacions Unides (ONU), que és un
esforç de molts països per millorar la vida de tothom a la
Terra.

El consum responsable és una de les solucions que podem
emprendre individualment per transitar cap a una vida
social sostenible.
Així doncs, per assolir un desenvolupament sostenible i,
per tant, un benestar general, és important que es tingui en
compte la inclusió social i la protecció de l'ambient, no
només el tema econòmic.

Per descomptat, per aconseguir la sostenibilitat, un dels
aspectes més importants és eliminar la sobreexplotació
dels recursos naturals, que es fan servir per fabricar els
productes i béns que consumim.

 

 

El planeta produeix una
quantitat limitada de recursos i
consumim més dels que ens
toca per generació. Si seguim a
aquest ritme, les properes
generacions no tindran planeta.

l'economia circular posa en
valor el reaprofitament al màxim
dels recursos i apareix com
l'alternativa al model lineal on
un material es converteix en
residu automàticament després
de ser consumit.



 

El programa ORIENTA-USO ha signat recentment un
Conveni de Col·laboració destacat amb l'IMAS – Institut
Mallorquí d'Afers Socials.

Per al nostre programa, sens dubte, suposa un impuls
important i un orgull poder comptar amb la
col·laboració d'un Organisme amb tanta rellevància
com és l'IMAS.

Aquesta col·laboració contribuirà a millorar i
possibilitar l'accés més eficient a la informació,
formació, recursos, etc. que ofereix l'IMAS i dels que
moltes de les persones participants del nostre
programa es podran beneficiar en cas que ho
necessitin.

Agraïm la confiança dipositada al nostre Servei
d'Orientació Laboral.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és la
institució de referència a Mallorca per gestionar
els serveis socials, la protecció de menors i els
recursos assistencials. És un organisme autònom
que depèn del Departament de Benestar i Drets
Socials del Consell de Mallorca.

Va ser creat el 2003 sota la denominació d'Institut
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i l'any
2007 va canviar de denominació.

Així, l'IMAS assumeix les responsabilitats
establertes per la Llei 14/2001 d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de
serveis socials. Gestiona i desenvolupa els
programes de serveis socials, els serveis i els
centres de menors i residències, llars i altres
recursos assistencials per a gent gran.

SEU DE L'IMAS PALMA
 
Adreça: C/ del General Riera, 67
Població: 07010 Palma
Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 292 581
comunicacio@imas.conselldemallorca.net
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Foto: D'esquerra a dreta: Catalina Escanellas, Emma Sabio Domínguez, Magdalena Gelabert, Guillermo Montero i Raquel Hernández Adrián

CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB L'IMAS

 
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS



GRUPO EULEN

Fa uns quants anys que vam establir un conveni de
col·laboració amb EULEN que actualment ha estat renovat per
donar un major impuls a la relació de col·laboració i poder
posicionar els/les nostres candidats/es en les ofertes laborals
que des d'EULEN puguin necessitar ser cobertes.

Agraïm sincerament la confiança i esperem que aquesta
col·laboració suposi moltes insercions per part dels nostres
participants.

NOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓNOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓNOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
AMB EMPRESESAMB EMPRESESAMB EMPRESES

   
   

KAICEN ofereix cursos d'idiomes, informàtica i comunicació,
competències digitals, promoció per a la igualtat de dones i
homes, docència de la formació professional per a
l'ocupació, promoció i intervenció socioeducativa per a
persones amb discapacitat i d'altres.
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GRUPO FERLOY – Supermercats BIP BIP

Supermercats Bip Bip és una cadena de botigues d'alimentació
amb una gran implantació a Mallorca, on compta amb
sucursals a Palma i alguns pobles de la Part Forana com Sóller,
Esporles, Inca, Binissalem, Deià, etc.
Els supermercats Bip Bip estan especialitzats en productes
d'alimentació, higiene personal, neteja de la llar, menjar per a
mascotes… Compten també amb carnisseria i xarcuteria al tall
a moltes de les seves sucursals.

PORTIC VILLAS

Ens plau informar que el Servei d'Orientació Laboral d' USO,
a través del programa ORIENTA, ha aconseguit signar un
nou acord de col·laboració amb l'Empresa de Lloguer de
cases de vacances PORTIC VILLAS.

Gràcies a aquest conveni podrem col·laborar en els
processos de selecció de personal de neteja, manteniment,
jardineria, etc. de l'empresa.

Agraïm a PORTIC VILLAS la confiança en el nostre servei.

SON ESPANYOLET INDÚSTRIES GRÀFIQUES

Ubicada al polígon de Marratxí realitzen treballs d'estudi
gràfic, fotografia, Offset, tipografia, encunyat, cartelleria,
etc.

Els perfils amb què comptem que poden ser susceptibles
d'interès per a l'empresa són: personal de magatzem,
impremta, atenció al client, comercial, repartiment.

LIVE CAREER

És un projecte que va néixer el 2005 amb la finalitat
d'ajudar les persones a trobar la carrera professional que
s'hi adapta millor, oferint-los les eines bàsiques per al seu
procés d'inserció laboral. Compta amb una excel·lent web
on podràs trobar un senzill i eficaç editor de CV's així com
guies professionals elaborades per persones expertes en
recursos humans, amb instruccions pas a pas i consells
pràctics per escriure el teu CV i la teva carta de presentació
de forma impecable.

CENTRE TECNOLÓGIC BALEAR DE LA FUSTA

Des del programa ORIENTA hem formalitzat un nou CONVENI
DE COL·LABORACIÓ amb CETEBAL, Federació Fusta Illes
Balears – Centre Tecnològic Balear de la Fusta.
Des del Centre Tecnològic de la Fusta de la comunitat Balear,
un dels seus objectius principals és tractar de contribuir a
l'increment de la competitivitat del sector de la fusta a les Illes
Balears, incidint fonamentalment en els aspectes relacionats
amb la qualitat, la innovació tecnològica, la formació i la
informació.
Per ORIENTA és una gran oportunitat poder col·laborar amb
una entitat d'aquesta índole ja que podrem conèixer de
primera mà totes les possibles ofertes laborals del sector:
personal de magatzem, fusteria, peonades per al sector, etc.
amb la finalitat de possibilitar la derivació de les persones
usuàries del nostre servei d'orientació laboral i concretament
dels Itineraris Integrals d'Inserció que desenvolupem.

https://eulen.com/es/
https://orienta.usoib.es/nuevo-convenio-de-colaboracion-con-la-empresa-de-formacion-kaicen
https://orienta.usoib.es/nuevo-convenio-de-colaboracion-con-la-empresa-de-formacion-kaicen
https://orienta.usoib.es/nuevo-convenio-de-colaboracion-con-la-empresa-de-formacion-kaicen


SEMINARI INTERNACIONAL EZA
               El Seminari EZA ha dedicat
gran part de les ponències a
analitzar els col·lectius més afectats
per la pandèmia, el treball de les
organitzacions socials i les mesures
d'ocupació.

Celebrat a Madrid del 26 al 28
d'octubre del 2021, ha servit per
conèixer en profunditat els efectes
de la pandèmia des del prisma dels
col·lectius afectats, les
organitzacions socials i les
administracions públiques.

Les ponències del programa
d'aquest seminari han exposat la
situació dels col·lectius més
afectats per la pandèmia; la feina
feta per organitzacions socials per
pal·liar la situació derivada de la
crisi sanitària i les mesures
d'ocupació engegades des de les
diferents administracions
públiques.

La temporalitat i la parcialitat han
augmentat notablement en termes
generals i ha crescut la parcialitat
involuntària, els nivells de la qual ja
eren especialment alts.

L'atur juvenil ha arribat a situar-se a
Espanya al 36% i el salari mitjà net
mensual, d'uns 970€, no arriba per
cobrir les despeses del preu mitjà
del lloguer (988€).

Tant a l'informe AROPE, que
mesura la pobresa, com als
testimonis d'organitzacions socials
com Càritas, trobem un nou perfil
de persones en situació de pobresa
que ha sorgit amb la pandèmia:
joves, que a més tenen una gran
formació.

Per evitar que la joventut visqui en
una crisi permanent, el Consell de
la Joventut d'Espanya proposa:
realitzar una reforma laboral amb
caràcter urgent; un informe de
l'habitatge que permeti projectar
una imatge realista de les
condicions d'accés a l'habitatge
jove i mostrar una actitud crítica
davant el model actual d'habitatge
a Espanya; i l´ampliació de l´Ingrés
Mínim Vital a les persones joves.

INDUSTRY >

El Seminari EZA també ha reservat un espai
per abordar i reconèixer l'important treball
que han hagut de desenvolupar les
organitzacions socials durant la crisi del
cóvid   per assegurar el benestar dels
ciutadans. Per això, s'ha comptat amb les
intervencions de responsables del Consell
Espanyol per a la Defensa de la Discapacitat i
la Dependència (CEDDD); el Moviment de
Treballadors/es Cristianes d'Europa (MTCE) i
Càritas Espanya.

O R I E N T A -  U S O  I L L E S  B A L E A R S  P A R T I C I P A  A L :

Els Serveis d'Orientació Laboral van ser visibilitzats i representats a la ponència desenvolupada per
Raquel Hernández Adrián, coordinadora del Programa ORIENTA, d'USO Illes Balears.
També va comptar amb representació de les persones treballadores del SEPE, que han hagut de
donar resposta ràpida a situacions personals molt complicades, en un moment d'incertesa social
tremenda, i ho han fet en alguns casos amb mancances quant a recursos humans i materials.
A més, va tenir cabuda una exposició general sobre les mesures per a la protecció i el
manteniment de l'ocupació, amb la participació de la Subdirecció General de Polítiques Actives
d'Ocupació (SEPE); la Regidoria de Feminisme i Diversitat de l'Ajuntament de Fuenlabrada i el
Gabinet d'Estudis d'USO.

El colectivo de personas con discapacidad también está sufriendo las consecuencias de la
pandemia. 
CERMI Estatal alertó acerca del empeoramiento de las condiciones de empleo de las personas
con discapacidad: la contratación ha caído en un 30%. Además, su bienestar psicosocial durante la
pandemia se ha visto muy afectado. 

Fomentar un nuevo sistema centrado en la activación y los apoyos; impulsar clausulas sociales en
el marco de la contratación pública y el impulso de las agencias de colocación y de la ley estatal
de emprendedores sociales, son algunas de las propuestas de CERMI para mejorar su situación.

IMATGE:
Ponència de Raquel Hernández Adrián.
Coordinadora programa ORIENTA-USO Illes Balears

En el cas de les persones amb discapacitat, la
pandèmia ha alentit els expedients de
reconeixement així com la formalització de
contractes de treball. El CEDDD ha denunciat
que s'està perdent la protecció sobre
l'ocupació en persones amb discapacitat i ha
reivindicat la necessitat de respectar la quota
d'integració a les empreses, única manera
d'assegurar llocs de treball dignes per al
col·lectiu de les persones amb discapacitat.
Per acabar, Càritas va exposar l'experiència de
la seva organització durant els moments més
durs de la crisi, que va ser “l'habitual elevat a la
màxima potència”.
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Aporta informació sobre recursos i activitats de
lleure, formació, drets i consum, habitatge i
sexualitat, entre d'altres; dóna suport a grups i
associacions a les seves activitats i interessos, i
fomenta activitats de creació artística.

Informa't a:
https://www.palmajove.es/ 

Garantia Juvenil és una
iniciativa europea que
pretén facilitar l'accés dels
joves al mercat de treball.
Està enfocada a que totes
les persones

jòvens no ocupades ni integrades en els
sistemes d'educació o formació, puguin rebre
una oferta d'ocupació, educació o formació,
inclosa la formació d'aprenent o període de
pràctiques, després de acabar l'educació
formal o quedar desocupades.
Amb aquesta finalitat es crea el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer on
les persones joves, inscrites amb caràcter
voluntari, passen a constituir una llista única
de demanda a disposició de les entitats
responsables de proposar les ofertes
concretes.

Informa't a:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/enc
ontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-
garantia-juvenil.html

RECURSOS
LABORALS PER A
JOVES

PALMA JOVE
Orientada a la població de
Palma entre 14 i 30 anys.
Joventut ofereix activitats
culturals i lúdiques, i espais
per desenvolupar-les;

GARANTIA
JUVENIL

INFOJOVE
INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

El Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ), adscrit
a la conselleria competent en matèria de joventut de Govern de les Illes
Balears, és el representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis
que integren la Xarxa Balear de Serveis dInformació Jove.
Els objectius primordials del CBIDJ són informar, orientar, assessorar i
investigar sobre tots els temes que puguin ser d'interès per a la joventut.
Continguts: Xarxa Infojove, àrea de vida digital + segura, treball, educació i
beques.

Informa't a:
Servei de Joventut-Inici (caib.es)

EURES 
És una xarxa de
cooperació dels Serveis
Europeus d'Ocupació que
facilita la lliure circulació
de persones treballadores
a l'Espai Econòmic

Europeu + Suïssa (EEE).
La lliure circulació de persones és una de les
llibertats fonamentals inscrites al Dret
comunitari. Si vols treballar, estudiar, fer
pràctiques, crear una empresa o senzillament
residir en un altre país europeu.

Informa't a:
www.ec.europa.eu/eures
www.sepe.es/RedEures
o contacta amb eures@soib.caib.es

ORIENTA-USO... JUVENTUT
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La col·laboració ciutadana és important per al
treball de seguiment i anàlisi de l'Observatori
de la Imatge de les Dones i contribueix a
posar de manifest el rebuig social al
tractament discriminatori envers les dones a
través dels mitjans de comunicació i la
publicitat.

Pots presentar les teues queixes sobre
continguts publicitaris o dels mitjans de
comunicació que consideris que són sexistes
o inclouen imatges estereotipades de les
dones.

Per això, necessiten que facilitis una
descripció el més detallada possible del
contingut denunciat i, si és factible, una
imatge del mateix.
Pots fer-ho a través de correu electrònic
(directament o ajudant-te del formulari
adjunt), o per correu postal o telèfon, als
següents números i adreces:

Correu_electrònic:
observatorioimagen@inmujeres.es

Telèfon d'atenció gratuït: 900 191 010
Correu Postal: C/Alcalá, 37 – 5a planta 28014
Madrid

Telèfons de contacte:
91 524 6834, 91 524 6838

Descarrega aquí el formulari:
 https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/
observImg/quejas/home.htm

CASAL DE LES
DONES

OBSERVATORI DE LA
IMATGE DE LES
DONES RECURSOS

D'INTERÈS
PER A DONES

ORIENTA-USO... IGUALDAD
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Fomentar l’associacionisme i la
participació de les dones en totes les
seves manifestacions.
Servir d’espai de trobada per a la
realització d’activitats de les associacions
de dones legalment constituïdes.
Fer dinamització sociocultural,
mitjançant fòrums, jornades, seminaris,
col·loquis, conferències, xerrades i, en
general, qualsevol tipus d’activitats de
promoció de la dona o de temàtiques
envers de les dones.
Promoure, en el seu si, la igualtat entre
dones i homes, com també prevenir la
violència de gènere, en coordinació amb
altres institucions i entitats, i ser centre
de formació de referència en igualtat i
prevenció de la violència de gènere.
Servir de seu del Consell de Participació
de la Dona de les Illes Balears, màxim
òrgan d’assessorament i consultes en
polítiques d’igualtat.

C/ dels Foners, 38 baixos
07006 - Palma
971 77 55 30 / 689 85 64 57

Objectius



INICIATIVES
LABORALS

MOHAMED  KHIDER

C U I N E R  I  A J U D A N T  D E  C U I N A

P a r t i c i p a n t  d e l  p r o g r a m a

C O M U N I T A T  O R I E N T A - U S O

No tens temps per estar entre
fogons? Estàs cansat de menjar
sempre el mateix? Necessites
algú per a la teva cuina que li doni
un bon nivell de qualitat i sabor?

Ofereixo els meus serveis com a
cuiner i ajudant de cuina, tant per
a restaurant, com a hotels i
particulars per a dinars, sopars i
fins i tot esdeveniments privats.

Sóc cuiner amb una àmplia
experiència tant en elaboració de
cuina mediterrània com algeriana i
internacional. He desenvolupat les
meves funcions tant a restaurants
4* com a cuines d'hotels i per a
serveis de cuina particular.

Em caracteritzo pel meu bon
coneixement de les matèries
primeres i tècniques culinàries per
oferir sempre una alta qualitat i un
resultat immillorable als meus
plats, sempre adaptant-me als
gustos del client, i per descomptat
garantint la correcta higiene i
manipulació de tots els aliments.

*Pauta de Vacunació COVID
completa.

PAELLES

ARROSSOS (MARINERA,
CALDÓS, ETC.)

TRUITA DE PATATA

CREPES FARCITS (ESTIL
ALGERÍ)

DOLÇOS ÀRABS

CÚSCUS

GUISOS DE LLEGUMS
VARIADES

PASTES (MARINERA,
CARBONARA, ETC.)

CALLS DE XAI

ALGUNES DE LES MEVES
ESPECIALITATS:

Si estàs interessat/da en el
meu perfil per treballar al teu
negoci (restaurants, hotels,
càtering, etc.) o tens un
encàrrec particular pots
sol·licitar les meves dades de
contacte a
ORIENTA trucant al 
971 27 79 14 o enviant un
correu electrònic a:
orienta@usoib.es 
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uso

C A S O S
D ' È X I T

 
Recomano a tothom que acudeixi al servei

d'orientació d'USO.
En el meu cas, m'han ofert suport tant des

d'ORIENTA com des del sindicat, i sempre han
tingut un tracte excel·lent amb mi.

 

ISABEL MUÑOZ TORRES

JULIA HEREDIA GÓMEZ

 
El meu pas per Orienta-USO ha estat una

experiència molt positiva. Ha estat un gran
suport per recobrar la confiança en mi
mateixa, vital per emprendre qualsevol

activitat i per estar treballant de nou. Moltes
gràcies.

GLORY ATIEMWEN

 
M'ha servit d'ajuda. Tot el que he après tant a
les sessions individuals com als tallers ho he

pogut posar en pràctica a l'hora de trobar
feina. M'han donat recursos concrets per

poder-los utilitzar a la recerca de feina
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C O N V E N I S

D E

C O L · L A B O R A C I Ó

A M B  E M P R E S E S  

C O N V E N I S

D E

C O L · L A B O R A C I Ó

A M B  E N T I T A T S

EL NOSTRE AGRAÏMENT A LES ENTITATS I EMPRESES
COL·LABORADORES
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SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE USO-IB

ORIENTA-USO ILLES BALEARS

C/ CIGNE, 17 - 07006 - PALMA 
TFNO: 971 27 79 14 
ORIENTA@USOIB.ES

www.orienta.usoib.es 


