PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”
“Joves per l’ocupació” és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de
persones joves desocupades, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i facilita la
seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. És un
programa impulsat i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), el
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre
EMO/254/2015 i la Resolució TSF/1912/2016.
L’objectiu principal d’aquest programa integral és la construcció d’una trajectòria
professional i formativa adequada a les capacitats i recursos de la persona jove, per tal que
pugui accedir al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur
professional.
Persones que poden participar al programa:
Persones joves desocupades entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys amb un grau de
discapacitat igual o major 33%, amb baixa qualificació i/o deficient formació. (No disposen
del graduat en ESO o no han continuat els estudis postobligatoris). Cal inscripció al
Registre de Garantia Juvenil, no estar ocupades ni participar en activitats d’educació ni
formació. En total, participaran 20 joves.
Empreses que poden participar:
Empreses, entitats i institucions sense afany de lucre ubicades, preferentment, a les
comarques del Garraf i l’Alt Penedès, que pertanyin als sectors de serveis, comerç, esports
i lleure.
Actuacions que es portaran a terme adreçades als joves:
- Acció formativa de 300hores: MOSSO DE MAGATZEM
- Possibilitat d’obtenir el CARNET DE CARRETONER
- Pràctiques no laborals en empreses durant un mes, des de l’acabament de l’acció
formativa
- Formació per a l’obtenció del GRADUAT en ESO i curs d’accés al cicle de grau mitjà.
- Accés experiència professional amb una durada de sis mesos. Amb una retribució
d’acord amb el conveni col·lectiu.
Beneficis per les entitats que vulguin formar part del projecte:
Satisfer les necessitats de les empreses i entitats que participin al programa.
Retribució a la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu.
Subvenció prevista en el programa per import de 655,20€ amb un màxim de 6 mesos,
compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat
Social.

Aprofita els avantatges que et dóna el SOC per
millorar els teus recursos i l'ocupació del nostre
territori.
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Més informació: 93 810 92 85 – 93 810 92 10 – 93 810 92 17
Isabel Cano canori@santperederibes.cat
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil, d’acord amb el Programa “Joves per l’ocupació“, regulat per l’Ordre EMO/251/2014,
modificada per l’Orde EMO/254/2015”.

