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

TRASTORN MENTAL 

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  

 

Segons la Convenció sobre els drets de les persones  

amb discapacitat de l’any 2006 

Les persones amb discapacitat tenen dret: 

- A treballar. 

- A escollir el treball que vulguin 

- A treballar en el mercat de treball obert 

 

El Treball amb Suport  

ofereix suports a les persones amb discapacitat i amb 

trastorn mental 

per aconseguir i mantenir una feina  

en el mercat de treball obert 

L’Exclusió zero  

vol dir que tothom qui ho vulgui pot treballar 

sempre i quan se li doni el suport adequat 

 

I, reconeguts els punt anteriors,  
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MANIFESTEM que: 

Som moltes les persones amb discapacitat i amb trastorn mental que  

NO TENIM FEINA 

NO ÉS FÀCIL PODER TENIR  UNA FEINA en el mercat 

ordinari. 

 

 

TENIM DRET   

- A tenir les mateixes oportunitats 

- A no ser discriminat  

- A poder tenir  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. 

La rebuda acollidora de l’empresa.  

Els nostres companys i companyes que ens ajuden. 

L’ajuda de la família, amics, veïns. 

Els recursos, serveis i lleis que ajuden a contractar. 

El respecte i comprensió per part de la societat. 
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DAVANT L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI DEL COVID-19  

Trobar una feina serà més difícil per a nosaltres 

Encara serà més necessària l’ajuda per part de la societat 

 

 

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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


