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L’en�tat  ha  visitat  un  total  de  85  empreses  lleidatanes  per

informar‐les del projecte

L’Associació An�sida de Lleida ha ajudat, des del 2006, a trobar feina a

156 persones gràcies a Incorpora, el programa d’Integració laboral de

l’Obra Social  La  Caixa.  En  concret el  2013, l’en�tat va  atendre a  89

nous beneficiaris  i  es  va  inserir  laboralment  a  63  persones  en  risc

d’exclusió  social.  A  més,  també  es  va  atendre  a  10  persones  amb

alguna  discapacitat  i  es  va  aconseguir  feina  per  a  5.   En  total,

l’Associació  compta  amb  una  borsa  de  candidats  de  466

beneficiaris/àries, atesos des de 2006 a 2013.

Com a membre par�cipant del Programa Incorpora, en aquests 7 anys,

l’Associació  ha  visitat  un  total  de  85  empreses  lleidatanes  per

informar‐los d’aquest programa dirigit a persones amb gran dificultat

per  trobar  feina  com  són  persones  amb  VIH  i/sida  i  familiars,

treballadores del sexe, parats de llarga durada, immigrants, joves amb

poca formació i exreclusos o persones amb entre d’altres. Però s’ha fet

prospecció a més de 180 empreses, ja que algunes d’elles només han

rebut informació i resta pendent concretar entrevistes.

Els sectors on s’han trobat més feina per als beneficiaris d’Incorpora

són  el  sector  de  serveis  i  sobretot  el  sector  fruc?cola,  gràcies  als

convenis que empreses del gremi han signat amb l’en�tat els darrers

dos  anys.  La  mitjana  d’edat  de  les  persones  que  han  trobat  feina

tenen entre 30 i 45 anys i són en la seva majoria dones.

L’Associació An�sida de Lleida realitza a cada un dels beneficiaris del

programa  una  entrevista  d’acollida  on  es  presenten  els  diferents
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