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85 joves participaran en el programa Joves per
l’Ocupació 2016 – 2017
El regidor d’Ocupació, Raúl Broto, ha donat avui la benvinguda als 85 joves
que participaran al programa Joves per l’Ocupació en aquesta edició 2016
– 2017. Amb aquest programa, els joves tindran l’oportunitat de tornar a
estudiar per obrir-se noves portes, de realitzar pràctiques laborals, de
formar-se en un sector professional concret o de trobar la primera feina.
Amb aquests objectius, els de la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu,
el Programa es destina a joves d'entre 16 i 25 anys que estiguin a l'atur, no
tinguin la ESO, o si la tenen no hagin seguit estudiant i que estiguin inscrits a
Garantia Juvenil.
El que se’ls hi ofereix és formació i pràctiques en empreses en una professió
concreta. Les especialitats d’aquest any són Cuina, Estètica, Comerç, Magatzem
i Cambrer de bar i restaurant. I a més, es matriculen a l’Institut Obert de
Catalunya per tal de treure’s el Certificat en Estudis Secundaris o al curs per
realitzar la prova d'accés a CFGM.
En aquest sentit, el regidor Raúl Broto ha destacat “molt positivament el fet de
poder especialitzar-se en un ofici i, d’altra banda, poder retornar al sistema
educatiu”. Per Broto “també és molt important la possibilitat de fer
pràctiques, ja que us acosten a un entorn real de feina”, tot destacant que
“l’edició passada, dels 80 joves que en van formar part, més de 60 van fer
pràctiques en empreses”.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i el Fons Social Europeu a través del
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 - 2020.
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