Dincat i AMMFEINA uneixen forces per
millorar la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat intel·lectual i
amb problemes de salut mental


Les entitats representatives dels sectors de la discapacitat
intel·lectual i de la salut mental, respectivament, signen un
conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir estratègies i
desenvolupar projectes conjuntament en els àmbits de la inclusió
social i laboral

10 de març de 2021.- Dincat, principal representant del sector de la
discapacitat intel·lectual a Catalunya, i AMMFEINA, associació que agrupa a
entitats d’arreu el territori català que treballen per la inclusió social i laboral de
les persones amb un problema de salut mental, han signat un conveni de
col·laboració amb la voluntat d’unificar forces i establir sinèrgies que
enforteixin el sector i millorin la inclusió social i laboral dels col·lectius
que representen. Manuel Palou, president de Dincat, i Francisco Villegas,
president d’AMMFEINA, han estat els encarregats de signar el conveni.
Les dues organitzacions, que comparteixen entitats associades, col·laboren de
forma estreta des de fa més de 15 anys en diversos àmbits de promoció de la
vida independent dels grups de població que representen, com la inclusió
laboral, l’accés a l’habitatge, la capacitació laboral o la formació. Tanmateix,
davant dels nous reptes de futur i les dificultats que travessa part del sector,
AMMFEINA i Dincat han decidit fer aquest pas endavant en la seva relació amb
l’objectiu d‘establir estratègies comunes i desenvolupar projectes
conjuntament. En concret, el conveni neix amb la voluntat de definir
posicionaments i impulsar accions per tal d’incidir en les polítiques i les
administracions públiques, així com en la societat en general, i de desenvolupar
projectes, grups de treball, esdeveniments o qualsevol altra acció que
contribueixi a la millora del coneixement i a la transformació del model
d’inclusió social i laboral i d’atenció a les persones.
Per tal d’assolir aquests objectius, el conveni estableix la constitució d’una
Taula de Coordinació Permanent, encarregada de supervisar l’execució de
les iniciatives que es duguin a terme, així com d’avaluar-ne els resultats.
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.
Sobre Dincat
Dincat és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials i
representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de
compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digne,
així com per vetllar per una vida més justa per aquestes persones i les seves famílies.
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