NOTA DE PREMSA

ACTAS i AMMFEINA alerten del risc que es
dispari l’atur de persones amb discapacitat
intel·lectual o amb problemes de salut mental a
l’empresa ordinària arran de la COVID-19


Les associacions ACTAS i AMMFEINA asseguren que des de l’esclat de la
pandèmia la destrucció de llocs de treball entre aquests grups de
població podria rondar el 10,4% i temen que aquesta xifra sigui només la
punta de l’iceberg.



En contextos de crisi econòmica com l’actual es fa més palesa la situació
d’atur estructural que afecta els grups de població més vulnerables, com
les persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut
mental. Una situació que agreuja, alhora, el risc de patir exclusió social.



Les entitats que treballen per a la inclusió social i laboral d’aquests
col·lectius en entorns normalitzats reclamen al Govern mesures d’acció
positiva i incentius per garantir el manteniment dels seus llocs de treball.

Barcelona, 12 de juny de 2020.- ACTAS, principal representant de les entitats que
apliquen la metodologia de Treball amb Suport a Catalunya per a persones amb
discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental i AMMFEINA, l’organització que agrupa
entitats d’iniciativa social que promouen l’ocupació de persones amb problemes de
salut mental, alerten dels riscos que pot suposar que com a conseqüència de la crisi
econòmica que ha desencadenat la pandèmia del SARS-CoV-2, s’incrementin les
taxes de desocupació a l’empresa ordinària d’aquests col·lectius.
Les federatives, que representen una cinquantena d’entitats, recorden que l’ocupació
és un factor protector de l’exclusió social. Així ho ha assenyalat la Unió Europea en
diverses ocasions, quan ha instat les Administracions a promoure polítiques públiques
d’ocupació indicant justament que l’atur és un dels elements que més incideix en
l’exclusió.
Segons un observatori elaborat per ACTAS i AMMFEINA a través de les respectives
entitats associades, un 10,4% dels casos de pèrdua d’ocupació entre l’1 de març i
l’1 d’abril de les persones ateses es corresponia a destrucció de l’ocupació i, per
tant, a persones que o bé van ser acomiadades o bé no se’ls va renovar el contracte
laboral. Tanmateix el sector tem que aquesta xifra sigui només la punta de l’iceberg.
D’una banda perquè caldria sumar les persones a qui arran d’aquesta situació se’ls
han anul·lat pràctiques laborals que havien de desembocar en contractacions o
persones amb feines estacionals que ja saben que enguany no podran
incorporar-se als seus llocs de treball. De l’altra perquè en una situació de recessió
econòmica com la que s’albira, qui més acarnissadament en pateix les conseqüències
són les persones amb especials dificultats. “Les persones que estem atenent ens
transmeten la seva por a perdre un lloc de treball que els ha costat molt trobar perquè
a sobre preveuen que després d’aquesta crisi, encara tindran menys oportunitats”,
explica la presidenta d’ACTAS, Montse Cardona.

Representants d’ACTAS i AMMFEINA s’han reunit amb membres del Govern català
per traslladar-los la seva preocupació i presentar una bateria de propostes
encaminades a garantir el manteniment dels llocs de treball a l’empresa ordinària
d’aquestes persones. El president d’AMMFEINA, Francisco Villegas, demana al
Govern que actuï en consonància amb el paper que han jugat les entitats durant
aquests mesos: “Els professionals d’atenció a persones han redoblat esforços
per no deixar ningú enrere, fent mans i mànigues, així que ara és el moment que
l’Administració actuï en conseqüència i posi tot de la seva part per garantir que les
persones amb especials dificultats disposin de les oportunitats i els suports necessaris
i adients per mantenir el seu lloc de feina a l’empresa ordinària".

Mesures d’acció positiva per al manteniment dels llocs de treball
Dues de les propostes que les federatives han traslladat al Govern consisteixen en
l’aplicació de mesures d’acció positiva en els diferents programes de les polítiques
actives d’ocupació i serveis d’orientació, intermediació, acompanyament i suport i el
reconeixement del Treball amb Suport (TaS) com un servei especialitzat i amb
pressupost específic.
El TaS és un model d’inclusió laboral que facilita la incorporació de col·lectius amb
dificultats a l’empresa ordinària a través d’estratègies i procediments de suport ajustats
a les necessitats de la persona treballadora i amb un suport continu tant a la persona
com a l’empresa.

Sobre ACTAS
ACTAS és l’associació que aplega més entitats a tot Catalunya que utilitzen la metodologia del Treball Amb Suport per
promoure la inclusió a l’empresa ordinària de persones amb especials dificultats. Està formada per 24 entitats i atén al
voltant de 3.000 persones en els seus serveis de TaS.
Sobre AMMFEINA
AMMFEINA és una associació sense ànim de lucre que des del 2005 agrupa i representa les entitats d'iniciativa social
de l'àmbit català que promouen la inclusió i la no exclusió laboral de les persones amb un problema de la salut
mental. Enguany és la suma de 29 entitats socials que faciliten recursos i serveis a més de 3.000 persones amb
problemes de salut mental.
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