Cegasal (Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de
Emprego Sen Ánimo de Lucro)
Trátase da organización empresarial da economía social e o emprego
protexido
O emprendemento social a través dos centros especiais de Emprego de Iniciativa Social
 Desenvolven a súa actuación de acordo cos principios rectores da economía social.
 Realizan a súa actuación dacordo cos principios orientadores da economía social.

 Compatibilizan a eficiencia empresarial coa responsabilidade social.
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Redes sociais

Os centros especiais de Emprego asociados

Cegasal, organización empresarial que promove a Responsabilidade Social
empresarial nas empresas.
As políticas de responsabilidade social empresarial Terán que incorporar de xeito
transversal a dimensión da discapacidade, recoñecéndo as persoas con discapacidade,
como grupo de interese nos diferentes tramos da cadea de valor.
- Incluír esta dimensión en toda a estructura e comportamento da empresa
- Acometer Proxectos de integración social
- Incluír unha política de compras responsables, mediante a contratación con centros
especiais de Emprego de iniciativa social
- Incorporar selección de proveedores responsables coa discapacidade e a Igualdade
de oportunidades
- Promover e fomentar a Accesibilidade universal tanto en relacións e instalacións.

Cegasal edita e actualiza anualmente
a guía de empresas, que identifica
aos centros especiais de emprego de
iniciativa social asociados.
Neste ano, tamén elabora os vídeos
de promoción de centros especiais de
Emprego.
Ferramentas de promoción que visibilizan as
iniciativas Empresariais da economía social.

A integración das persoas con discapacidade no mercado laboral é un dos
principais obxectivos das políticas de emprego.
A prioridade diríxese a promover o seu acceso ao mercado laboral ordinario, e

apoiar o emprego creado a través dos centros especiais de emprego.

Cegasal colabora na consecución destes fins a través das distintas accións que realiza.
Animámoste a formar parte activa deste reto.

