
 

 
Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a 
condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra 
l'atur. Article 23 1. 

Declaració Universal de Drets Humans  

Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, 
resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948  

Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a 
treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a 
tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement 
triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, 
inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat. Article 27. Treball i 
ocupació  

Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, fet a Nova 
York el 13 de desembre de 2006 

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom 

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic. 

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015  

El Treball amb Suport 

Oferir suports a les persones amb discapacitat i a altres col·lectius amb 
dificultats per aconseguir i mantenir una treball remunerat en el mercat 
laboral obert 

A Catalunya, les entitats de Treball amb Suport estan oferint els suports des 
dels anys 90  

L’Exclusió zero 

Tothom qui ho vulgui pot treballar sempre i quan se li proporcioni un nivell 
adequat de suport  

Principi fonamental del Treball amb Suport  

MANIFEST PEL DRET AL TREBALL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT i AMB 

TRASTORN MENTAL

EN MOTIU DEL DIA 1 DE MAIG, DIA DE LES PERSONES TREBALLADORES, DES DE 
LA FUNDACIÓ TRESC VOLEM DEFENSAR EL DRET AL TREBALL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT I AMB TRASTORN MENTAL EN EL MERCAT DE TREBALL OBERT



 

Reconeguts els punt anteriors, les persones amb discapacitat i 
amb trastorn mental de la Fundació TRESC, MANIFESTEM que: 

TENIM DRET   
A tenir les mateixes oportunitats 

A no ser discriminat  

A poder accedir a un treball digne 

A poder tenir recursos que ens ajudin en el treball 

A que ens contractin pel propi esforç i capacitat 

A poder tenir una remuneració 

A poder millorar en una feina 

A trobar un treball i ser feliç 

VALOREM 
El Treball amb Suport que fa sentir-nos acompanyades 

Les pràctiques prèvies i la formació en l’ àrea laboral de la feina que 
volem accedir ens ajuda a sentir-nos més preparades 

La rebuda acollidora de l’empresa que ens facilita la integració i millora la 
nostra estabilitat i confiança 

Els nostres companys i companyes que ens ajuden 

L’ajuda de la família, amistats i veïnatge 

Els recursos, serveis i lleis que ajuden a la contractació 

El respecte i comprensió per part de la societat 

DAVANT L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI DEL COVID-19  
L’accés al treball serà més difícil per a nosaltres. Encara seran més 
necessàries la conscienciació i sensibilització per part de la societat

Som moltes les persones amb discapacitat i amb trastorn mental que 
NO TENIM FEINA. 

NO ÉS FÀCIL ACCEDIR A UNA FEINA en el mercat ordinari. 

Sovint trobar feina suposa un doble esforç ja que hem de demostrar 
que som capaces de realitzar la feina i fer front als prejudicis.  

Entre totes anem aconseguint millores a poc a poc. Però… 

El dret al treball per a les persones amb discapacitat i amb 
trastorn mental no està aconseguit i per això seguim treballant!


