
COMUNITAT
ORIENTA: Coneix
alguns dels nostres
participants

Fundació Escribano:
els seus programes a
Palma

Convenis de
Col·laboració amb
Empreses

Igualtat

ESPECIAL NADAL:

ORIENTA-USO
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

 
 

BUTLLETÍ D'OCUPACIÓ I IGUALTAT

“No dubtis mai que un petit grup de ciutadanes reflexionats i

compromeses pot canviar el món;

de fet, és l'únic que ho ha aconseguit”.
Margaret Mead, antropòloga cultural nord-americana

 

NOMBRE X



Els Itineraris Integrals d'Inserció que desenvolupem des del programa

ORIENTA-USO, gràcies a la participació del SOIB i al cofinançament l'FSE,

són projectes dirigits a persones amb dificultats d'inserció especials que

executen orientació laboral, és a dir, processos d'acompanyament i ajuda

individual , personalitzada, integral, en què la persona, mitjançant

diferents actuacions, construeix el seu projecte professional que integra

les seves 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 dInserció?

Millorar les oportunitats d'ocupació a partir de:

Orientació laboral personalitzada, individualitzada i flexible a les

necessitats de cada persona.

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.

Tallers d'apoderament, motivació, manteniment del lloc de treball,

autoestima, drets i deures laborals i igualtat, etc.

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 d'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 en el menor

temps possible.

Coordinadora:

Raquel Hernández Adrián

Equip Tècnic:

Emma Sabio Domínguez

Roberto Esteban Carrascón

ITINERARIS
INTEGRALS
D'INSERCIÓ

 
 

E D I T O R I A L
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El nostre programa ens permet
desenvolupar itineraris de durada mitjana i
llarga, adaptant els recursos i la metodologia
a les necessitats de les persones que
participen al nostre programa.

Què puc fer per participar als ITINERARIS
INTEGRALS D'INSERCIÓ d'ÚS Illes Balears?

T'has de donar d'alta com a demandant
d'ocupació al SOIB i tenir la teva situació
administrativa regularitzada
(necessitarem còpia del teu DNI o NIE).

Un cop fet això pots demanar cita prèvia al
telèfon 971277914 o enviant un correu
electrònic a orienta@usoib.es.

El nostre equip tècnic es posarà en contacte
amb tu ben aviat i farà una valoració del teu
perfil. En cas que aquest s'adeqüi al nostre
programa us citarem per a una primera
sessió d'orientació individual.

T'esperem el 2023!!!

 

        Des de l'any 2017 vam desenvolupar a
USO Illes Balears el programa ORIENTA,
gràcies a la participació del SOIB i al
cofinançament del FSE.

Fa molt temps que estem implicats en la
lluita contra la desocupació i per l'ocupació
de qualitat i tenir la fortuna de
desenvolupar aquest tipus de serveis per a
la ciutadania és per a la nostra
organització un motiu d'orgull i un estímul
per seguir lluitant per la millora de les
condicions laborals i de laccés a locupació
de tota la ciutadania.

             Les persones que participen en els
nostres itineraris realitzen diferents
accions a nivell individual i també grupal
per tal de millorar-ne les competències i
ampliar els recursos per a la seva inserció
laboral en condicions d'igualtat i seguretat.
            
 Creiem en el valor i la importància
d'apoderar les persones perquè siguin elles
mateixes les que, guiades i orientades per
especialistes en inserció laboral,
aconsegueixin assolir els seus objectius i
metes més anhelades a nivell sociolaboral.
Comptem amb un equip d'especialistes
altament qualificat, implicat i
completament lliurat a l'exercici de les
funcions des de la professionalitat i
l'empatia.
A través de l'escolta activa elaborem un
diagnòstic de la situació laboral inicial de
què partim amb cada persona i oferim
totes les opcions possibles per a una millor
i major projecció laboral a mitjà i llarg
termini, possibilitant que la persona
assoleixi els seus objectius i millorin els
seus oportunitats laborals i personals.

Equip ORIENTA-USO
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Les persones participants dels nostres Itineraris d'InsercióLes persones participants dels nostres Itineraris d'InsercióLes persones participants dels nostres Itineraris d'Inserció

són el nostre motor.són el nostre motor.són el nostre motor.
Són les autèntiques protagonistes del seu èxit.Són les autèntiques protagonistes del seu èxit.Són les autèntiques protagonistes del seu èxit.
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ESPECIAL  NADAL
Agraïm a totes les
persones que durant
tot el 2022 ens han
acompanyat i han
dipositat la seva
confiança a les
nostres mans per
orientar i acompanyar
en el camí de la
Inserció Laboral.

La COMUNITAT ORIENTA-USO
s'uneix en aquestes dates tan
assenyalades per compartir la

seva experiència a l'àmbit
laboral i de la formació.

 
GRÀCIES A TOTES ELLES



04

Em dic Halis, sóc una persona alegre,
valenta i el que m'agrada és llegir, anar
amb bici i compartir temps amb el meu fill.

Quan vaig començar al programa estava
una mica perduda en la recerca de feina,
no coneixia els recursos en línia, ni sabia
com redactar el currículum.
Gràcies a l'acompanyament de les
tècniques del programa m'he sentit
motivada i acompanyada; ha estat i
continua sent un impuls per avançar.

M'han ensenyat com afrontar una
entrevista de feina o un procés de selecció
amb seguretat a mi mateixa. A més de
donar-me a conèixer els recursos que
existeixen per a la recerca de feina tant en
línia com a través de formes més
tradicionals.

Una vegada vaig tenir la sort de treballar
en una clínica dental, cosa que va
provocar en el meu interès cap a aquest
sector laboral. En aquests moments estic
estudiant higiene bucodental a nivell
privat, que he pogut accedir-hi gràcies al
suport econòmic de la meva família.
També se m'ha presentat l'oportunitat de
treballar com a auxiliar en una clínica
dental on, a més de posar en pràctica els
meus coneixements, els puc ampliar amb
el dia a dia de la feina.

En un futur proper espero poder acabar
els meus estudis, m'agradaria seguir
ampliant la meva formació i veure quines
oportunitats se'm presenten.
Laboralment m'agradaria avançar i
acompanyada per la meva titulació accedir
a un lloc de la categoria que correspongui,
on la meva vida laboral pugui conciliar la
meva vida familiar.
Us animo a no llençar la tovallola i buscar
l'ajuda necessària en orientació laboral.

HALIS BRILLIT



is arrived

05

           Sóc José Gallego. M'he dedicat a la
construcció durant tota la meva vida, com a Paleta
Oficial de 1a. Vaig arribar de la península fa molts
anys i ara sento Mallorca com la meva pròpia
terra.

Quan vaig conèixer ORIENTA-USO sincerament,
venia com sol dir-se, amb l'escopeta carregada ja
que havia passat ja per molts altres serveis i
recursos i no trobava l'ajuda que necessitava.

Però aquí em vaig sentir acollit i escoltat des del
minut 1.

I el millor de tot, vaig sentir que creien en mi.

         Això m'ha donat una altra perspectiva i una
nova visió de les coses, i m'ha ajudat a trobar la
nova feina en què estic ara, encantat per cert,
treballant com a Tècnic de Manteniment per a un
organisme públic.

Em sento orgullós del que s'ha aconseguit fins ara,
del bon treball en equip que amb la meva
orientadora i amb la resta de professionals que
m'han donat suport i segueixen fent-ho.

Animo tothom a provar aquesta experiència,
sobretot aquelles persones que estiguin
desorientades, perdudes... perquè hi poden
trobar molts recursos, informació i sobretot
estímul i motivació per assolir els seus objectius.

Us desitjo molt bones festes i molta Pau i Salut per
al 2023.

JOSÉ GALLEGO
DÍAZ-TENDERO



is arrived
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           El meu nom és Joy Onyisi, fa 17 anys que visc a Mallorca sóc
una persona alegre que m'agrada passejar, llegir, cosir i anar a
l'església.
Vaig venir al servei d'ORIENTA-USO perquè unes amigues m'ho van
recomanar, necessitava trobar feina i no sabia molt bé com fer-ho
perquè fins fa uns anys deixava el currículum en paper a les
empreses, però amb la pandèmia va deixar de rebre's així i tot va
ser més complicat.

A Orienta m'han ajudat a manejar el mòbil per enviar currículums o
apuntar-me a les ofertes que hi ha a internet, també a entendre i
estar preparada si rebo una trucada per oferir-me feina, a més de
trobar cursos de castellà per poder millorar la meva
lectoescriptura.

Gràcies a aquest acompanyament sóc més autònoma en la recerca
de feina, però quan tinc alguna dificultat sé que compto amb el
suport d'Orienta.

Aquest any he pogut treballar des del gener a Reactiva i
posteriorment a la temporada hotelera i això suposa una
tranquil·litat a la meva vida donant una estabilitat econòmica per
cobrir les despeses.
Espero que gràcies a l'acompanyament del servei d'Orienta pugui
continuar formant-me per optar a una feina no estacional.

JOY ONYISI 



               Tinc 26 anys i he començat a ORIENTA-USO aquest any gràcies a la derivació d'un
treballador social que ens va enviar al meu pare i al meu a aquest servei per ajudar-nos en la
recerca de feina.
A tots dos ens va agradar molt l'atenció rebuda i vam decidir iniciar l'itinerari d'inserció del SOIB
a ORIENTA-USO.

Al cap de poc temps de començar aquí em van trucar per treballar a diferents llocs però res
estable. Finalment, aquest estiu he aconseguit un contrate com a Cambrera de Pisos i he
finalitzat fa molt pocs dies el meu contracte, amb la sort d'haver passat a ser fixa discontínua i
podré comptar aquest lloc fix la temporada que ve.

De tota manera segueixo buscant ja que m'agradaria molt poder treballar en comerç ara que
torno a estar en atur.

Per poder treballar en aquest nou sector em va molt bé tot el que m'ensenyen a USO,
aprendre a utilitzar el mòbil per a la recerca de feina, inscriure'm en ofertes, informar-me sobre
cursos de formació, millorar la meva qualificació, etc. Em sento molt ben tractada, acollida i
contenta amb l'atenció que rebo a l'USO.

Aquest any per mi ha estat un any molt especial ja que m'he casat i lògicament això ho
converteix en un any inoblidable.

Per al futur immediat em plantejo millorar la meva qualificació i enfocar-me molt al tema de
comerç a veure si el 2023 aconsegueixo una feina en aquest sector que és una professió que
sempre m'ha fascinat.
M'encanta tot allò referent a vendes, comerç, assessorar el client, etc. i entre nosaltres, crec
que se'm fa molt bé.
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J O S E F A
A M A Y A

F L O R E S  
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Vaig néixer al Senegal i fa molts anys que visc a Espanya, concretament a l'illa de Mallorca.
He passat per moments molt durs, no fa gaire vaig superar una malaltia important però ja estic
recuperat.

Des que vaig arribar a Espanya no he parat de treballar, a diferents sectors, principalment a la
construcció.

A USO sempre m'han ajudat molt tant en la recerca de feina com en qualsevol assessorament
que he necessitat sobre contracte, nòmines, liquidacions, etc. Això em dóna molta seguretat.
Sento que hi ha un equip humà molt valuós darrere que s'interessen pel meu, pel meu
benestar, més enllà de la feina o del legal.

Et tracten amb afecte, respecte i professionalitat.

Aquest any he pogut treballar al camp, com a treballador agrícola i he aconseguit un contracte
fix discontinu que em permetrà poder planificar la meva vida, cosa que no havia pogut fins ara,
sense saber si al mes següent tindria feina o no.

Gràcies a això, després de molts, molts anys sense visitar la meva família al Senegal, per fi
aquest Nadal els passaré amb ells.

Em sento feliç i agraït d'haver trobat ORIENTA-USO en aquesta illa i sentir aquesta organització
com a família gairebé.

CHEIKHOU DIENG

CHEIKHOU DIENG
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Sento una gran empatia i afecte per elles i
gaudeixo cuidant-les, ajudeu-les i fent que el
seu dia a dia sigui millor, així m'ho han inculcat
des de nena, la importància de cuidar els
nostres grans.

He treballat com a externa i també com a
interna. En una de les famílies amb què vaig
treballar, al Port d'Alcúdia vaig tenir la fortuna
de compartir amb ells 8 anys de la meva vida i
em sento feliç i agraïda per això.

M'emporto un bonic record de tots els grans
que he atès i sé que ells també se'l van
emportar de mi.

Vaig conèixer ORIENTA-USO perquè em van
derivar a aquest programa des del SOIB i crec
que va ser un gran encert ja que gràcies a la
meva orientadora i al gran equip que treballa
aquí estic aconseguint assolir metes noves
com la millora de les meves competències
tecnològiques que tenia una mica oblidades,
entre moltes altres coses.

En aquests moments estic en procés
d'inserció laboral i convençuda que el 2023
em portarà la feina que estic buscant per
poder-me jubilar en un parell d'anys.

Les meves aficions són el ball, la platja, nedar,
passejar i la meva estimada néta a la qual
dedico tot el temps que puc.

Us desitjo molt feliç 2023 i molta feina i salut a
tots!!

Blanca Nubia 
Marín Garzón

Sóc Blanca Nubia, de nacionalitat Colombiana fins al
mes que ve en què per fi obtindré la nacionalitat
espanyola després de més de 15 anys vivint en
aquest bell país germà.

Vaig arribar fa molt de temps com dic, amb la
intenció d'ajudar el meu fill a la criança dels seus
fills... quan aquests van tenir edat per anar a l'escola
em vaig posar a treballar.

Des de llavors no he parat. La meva professió aquí
ha estat adreçada a la cura de persones grans.
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En molt pocs dies a més començo a treballar
en una ocupació d'un sector completament
nou per a mi, amb un contracte de 3 anys que
sens dubte suposarà un salt important a la
meva vida, una gran millora.

Gràcies a l'atenció i dedicació rebuda per
l'equip d'ORIENTA-USO, a la meva orientadora
en concret ia tots els professionals que m'han
ajudat, aconseguint assolir totes les metes
que em proposo.

A USO em sento com a casa, com formar part
d'una petita gran família i animo tothom a
participar d'aquesta gran comunitat ORIENTA-
USO que et dóna tantes oportunitats i una
atenció tan personalitzada, amable i empàtica.

Per al 2023 només demano SALUT per a
tots/es que és el que realment importa a la
vida... després treball, amor... tot això arriba
amb tenacitat i amb constància.

ANTONIO PAVO CARMONA
       Sóc l'Antonio. Tinc 59 anys i vaig néixer a Vic
(Barcelona). Fa molts anys vaig arribar a Mallorca amb la
promesa d'un treball a l'hostaleria que després no es va
materialitzar.
Allò em va portar a una situació extrema en què em vaig
veure amb dificultats econòmiques importants, fins i tot
de vivenda.
Per sort sóc una persona vitalista i treballadora i em vaig
posar fil a l'agulla fins que vaig aconseguir situar-me al
sector com a cambrer professional al que he dedicat 35
anys de la meva vida.

Us explicaré que m'agrada molt llegir, sobretot història
contemporània... tinc ara mateix entre mans un llibre
d'Eduardo Mendoza, molt interessant (Riña de Gatos).
També m'encanta matinar i passejar al matí amb el meu
gosset que és molt afectuós i em fa molta companyia.

El 2019-2020 amb la crisi sanitària em vaig quedar sense
feina i durant aquest temps no he deixat de buscar
oportunitats tant laborals com formatives.

M'he format en anglès bàsic, informàtica, prl i com a
auxiliar de comerç, certificat de professionalitat que estic
a punt d'acabar aquest mateix mes i que ha suposat per
a mi una gran experiència d'aprenentatge.



Pensant en un bé comú
 

                      És per ORIENTA-USO una gran satisfacció informar-vos d'un dels últims Acords de Col·laboració signats amb

entitats socials i ongs.

 

En aquest cas, amb la Fundació Escribano que fan una excel·lent tasca en l'àmbit de la infància i la gent gran amb

projectes territorials molt interessants com PET ARMARI o L'ACOMPLIMENT DE L'AVI, a més de múltiples projectes

internacionals i nacionals.

 

                  Fundació Escribano és el resultat de l'interès de Javier Escribano per fer projectes solidaris a favor de la infància

per lluitar contra la pobresa i la desigualtat.

 

Després de diversos anys realitzant col·laboracions amb diferents causes, el 2014 sorgeix la idea de crear la Fundació

per poder gestionar una llera fixa d'aportacions i ajudes.

A la Fundació Escribano ja estan en marxa

Si vols formar part d'aquest equip que genera il·lusió i esperança envers els que més ens necessiten, contacta amb ells.

El món ens necessita ara.
 

La seva missió
És assolir la igualtat d'oportunitats per als nens i nenes més desafavorits. Amb aquesta finalitat impulsen accions

solidàries per lluitar contra la pobresa i la desigualtat a nivell local, nacional i internacional.

 

La seva visió
Amb l'ajut tant de persones com d'empreses i institucions, aspiren a consolidar-se com a organització de referència en la

creació i la gestió d'una àmplia quantitat de projectes solidaris. En aquests darrers anys s'han compromès a dur a terme

amb èxit un considerable nombre de projectes, integrant sistemes de seguiment per garantir un impacte sostenible en el

temps.

 

Si vols acudir al local de Fundación Escribano inscriu-te aquí:

https://fundacionescribano.com/pequearmario/#peque

 

 

DONACIONS DE ROBA I JOGUINES:

Dilluns de 10h a 14h

Dimarts i dijous de 15h a 19h

RECOLLIDA DE ROBA I JOGUINES:

Dimarts de 15:00 a 19:00

C/JOAN ALCOVER Nº26

07006 - PALMA DE MALLORCA

TFNO 600 075 070
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EL rebost de l'avi
 

Ho fem de cor
El rebost de l'avi es crea per ajudar totes les
persones grans que es troben en situació de
vulnerabilitat o en una conjuntura econòmica
desfavorable. Gràcies a la generositat d'empreses,
col·laboradors, particulars i voluntaris, fem possible
que els nostres avis de Mallorca tinguin el rebost ple
amb menjar i la roba que necessiten.

el rebost DE LA PETITa FAMÍLIA
MONOPARENTAL

 
Un dels nostres darrers projectes és El Rebost de la
PETITA FAMÍLIA MONOPARENTAL.
Si la teva família està formada per tu i pels teus fills i
filles, i esteu en una situació de vulnerabilitat o
desfavorable econòmicament, us podem ajudar a
omplir el vostre rebost amb menjar i aconseguir la
roba que necessiteu. No dubtis en contactar amb
nosaltres o venir a veure'ns, t'informarem de tot el
que has de fer per formar part d'aquesta petita
família.
ARA, Fundació Escribano també és EL REBOST DE LA
PETITA FAMÍLIA monoparental.
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Benvolgut usuari i usuària:
 

T'informem que, per poder recollir roba o joguines al nostre local
PETIT ARMARI, és OBLIGATORI presentar el teu CODI D'USUARI

"PETIT ARMARI":
Si ja et vas registrar anteriorment i ho has oblidat o no ho tens,

pots aconseguir-ho accedint de nou a www.pequearmario.es i
segueix aquests senzills passos:

 
1. Entra al nostre formulari.
2. Introduïu només el vostre nom i document d'identitat.
3. "Punxa" al botó que tens a baix del tot: ENVIAR INFORMACIÓ
4. ET DONAREM EL TEU CODI D'USUARI únic i intransferible per a
cada vegada que vinguis a veure'ns.
5. Guarda-ho per ensenyar-ho les properes vegades que vinguis a
veure'ns.

 
 Si és la primera vegada que vens i encara no t'has registrat, abans de facilitar-te el CODI

D'USUARI, és imprescindible que omplis tot el formulari completant tots els camps tant
teus com els teus fills/filles. 
Un cop realitzat el registre complet, rebràs el teu CODI D'USUARI, guarda'l per ensenyar-lo
tant la primera vegada com les properes vegades que vinguis a veure'ns.

 
AVÍS IMPORTANT

 
Des del passat 01 de març de 2022 és obligatori tenir registrada la següent documentació

de l'usuari (sinó l'has lliurat encara, no t'oblidis de portar-la a la teva propera visita):
 

- Codi d'usuari Petit Armari
- DNI o passaport teu i dels teus fills/filles o llibre de família
- Certificat d'empadronament
- Certificat d'assistència social

 
ÉS IMPORTANT QUE SAPES...

 
1. El nostre horari d'atenció a l'usuari per fer lliuraments és:
tots els DIMARTS de 15.00 a 19.00 h.
2. Pots venir a recollir el que necessitis MÀXIM UNA VEGADA PER MES.

Si vols sol·licitar bolquers, és imprescindible que portis una carta amb referència per
d'ASSUMPTES SOCIALS perquè te'ls puguem lliurar.

I recorda que, per ser més eficients i ecològics, nosaltres no tenim bosses, així que has de
portar les teves pròpies perquè t'entreguem allò que ens demanis.

 
Moltes gràcies.



ORIENTA ha signat Conveni de Col·laboració
amb l'empresa ARCA Serveis Ambientals, que
s'encarrega d'una part important a nivell
d'aportació de personal de la planta de Gestió
de Residus de SON REUS.

És per ORIENTA-ÚS una gran notícia informar
d'aquest nou Conveni, esperant que aquest
repercuteixi molt positivament en els nostres
participants i en aconseguir un major nombre
d'insercions en l'àmbit de la gestió de residus
per part dels integrants del nostre. programa.

"La qualitat de l'espai urbà requereix un servei
de neteja que s'adapti a la dinàmica de les
activitats i el creixement urbà".
 
    L'Arca Serveis Ambientals va iniciar la seva
activitat l'any 1997 en el marc de la II iniciativa
Comunitària per a l'Ocupació i el
Desenvolupament dels Recursos Humans
HORIZON, programa aprovat per la Comissió
Europea el 15 de juny de 1994, amb l 'objectiu
de millorar les possibilitats d'accés al mercat de
treball de persones amb discapacitat, en
situació de marginació o perill d'exclusió social
i/o laboral.

       A nivell social l’actuació de la companyia és
concreta a desenvolupar programes d’inserció
laboral per persones excluses del mercat
laboral ordinari, sigui per motius d’edat,
gènere, per limitació funcional o qualsevol raó
de tipus social.

A nivell empresarial, hem centrat les nostres
activitats en dos camps de treball:
Medi Ambient: Recollida, transport, neteja de la
via pública, gestió i valorització de residus,
tenint com a objectiu principal, fomentar la
reutilització i el reciclatge dels residus.
Construcció i rehabilitació: Execució d´obra
pública, execució d´obra nova i rehabilitació i
manteniment d´immobles, instal·lacions tant
públiques com privades, així com de mobiliari
urbà.
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ATENZIA, empresa especialista en l'àmbit social i de
la salut, també ha confiat en el nostre programa
establint amb nosaltres un Conveni de Col·laboració
que possibilitarà la participació dels nostres
candidats/es en els seus processos de selecció de
personal.

Amb 25 anys d'experiència en teleassistència,
gestionen programes de prevenció i atenció
permanent que inclouen atenció d'emergències,
suport psicosocial, promoció d'hàbits saludables,
adherència terapèutica i monitorització de vitals
constants.

Agraïm sincerament la confiança al nostre programa
i desitgem que aquest acord de col·laboració
repercuteixi molt positivament en les oportunitats
laborals de les persones participants dels nostres
Itineraris d'Inserció.

Convenis de Col·laboració amb Empreses

Ens alegra tancar l´any amb la notícia del nou Conveni de
Col·laboració amb el Centre de Formació S’Algar.
El Centre de Formació s’Algar ofereix un ampli ventall
formatiu a les àrees d'autoescola, nàutica i formació
especialitzada.
Compten amb 3 centres, a Felanitx, Inca i Portocolom, amb
els millors recursos tècnics i humans perquè l'obtenció de
qualsevol carnet o títol sigui el més fàcil i amè possible.
Disposen d'aules informatitzades a tots els centres per a la
realització de tests d'examen i un sistema en línia de tests
per practicar des de qualsevol lloc.
Realitzen cursos teòrics per a l'obtenció de totes les
titulacions nàutiques d'esbarjo per a totes les convocatòries
de l'any.
A més, ofereixen les Pràctiques oficials de Navegació a
Portocolom, Cala Ratjada, Port d'Alcúdia i S’Arenal. I els
cursos per a la tramitació de les targetes nàutiques de
radiooperador de curt abast.
Ofereixen multitud de cursos subvencionats per a
treballadors/ores i persones en situació de desocupació.
 
Agraïm la confiança a ORIENTA-USO i esperem que l'oferta
formativa de S’Algar sigui de gran utilitat per als nostres
participants.



I G U A L T A TI G U A L T A T
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Servei d'informació i assessorament
DE L'INSTITUT DE LES DONES

 
L'Institut de les Dones ofereix informació i assessorament gratuïts de manera en

línia o mitjançant consulta telefònica. Es tracta d'un servei d'informació de caràcter
general sobre:

Drets de les dones relacionats amb la igualtat en els àmbits de locupació,
seguretat social, família, consum, etc.

Orientació sobre recursos i organismes digualtat disponibles per a les dones.
Programes i serveis de lInstitut de les Dones.

Denúncies de publicitat sexista
 

La seva Consulta Online es pot realitzar a través de les bústies següents:
Consulta Online (Consultes jurídiques)

Consulta Online (Consultes generals) inmujer@inmujeres.es
 

La seva consulta telefònica es pot fer:
A través del telèfon d'informació gratuït: 900 191 010

A través del Servei d'informació gratuït per a persones amb discapacitat auditiva
i/o de parla https://www.telesor.es

 
El telèfon d´informació gratuït compta amb el finançament del Fons Social Europeu

en el marc del Programa Operatiu d´Inclusió Social i de l´Economia Social
(POISES)

 
Horari d'atenció: de 09.00 a 20.00 hores ininterrompudament de dilluns a

divendres excepte festius nacionals. Dissabtes feiners, de 09:00 a 14:00. Els dies
24 i 31 de desembre i 5 de gener, el servei es prestarà fins a les 18.00 hores.

 
                 Mitjançant aquest Servei d'informació i assessorament, no es dóna resposta a
situacions concretes de les persones particulars com les relatives a liquidacions en
liquidacions laborals, quanties de pensions d'aliments, de separació o de divorci,
liquidació de règims econòmics matrimonials, etc.



Si voleu obtenir informació jurídica sobre la vostra situació
particular podeu adreçar-vos als organismes d'igualtat i

assessorament de la vostra comunitat autònoma o el vostre
municipi de residència.

 
 

També podeu adreçar-vos als Serveis d'Orientació Jurídica
(SOJ) dels Col·legis d'Advocats de cada província, on a més us

informaran sobre el
BENEFICI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA.

 
En el següent enllaç del Ministeri de Justícia podeu ampliar

aquesta última informació:
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asiste

ncia-juridica-gratuita
 

Les consultes relacionades amb violència sobre les dones
s'han d'adreçar a la Delegació del Govern contra la Violència

de Gènere a través de qualsevol dels mitjans que ofereix el
servei 016 al següent enllaç:

 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInf

orma_016paratodas.pdf

 
Informació i assessorament sobre mesures i plans digualtat de

les empreses
 

L'Institut de les Dones ofereix informació i assessorament
gratuïts pel que fa a l'elaboració de mesures i plans d'igualtat

a través de la bústia pdi@inmujeres.es
 

Més informació a
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm

 
Informació i assessorament en matèria de no-discriminació

per raó de sexe
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L'EQUIP ORIENTA-USO
US DESITJA

BONES FESTES I UN PRÒSPER ANY
2023

 
SALUT, PAU I AMOR PER A TOTA LA

HUMANITAT
 

 

 

 

 

 

La felicitat és un article meravellós:

com més es dóna, més n'hi queda.

Blaise Pascal



EL NOSTRE AGRAÏMENT A LES ENTITATS I

EMPRESES COL·LABORADORES

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
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SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL
USO-ILLES BALEARS

ORIENTA

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

www.orienta.usoib.es 


