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Pla d’ajuda perquè 300 joves sense feina tornin
a l’escola i millorin les seves opcions laborals
• Inclou l’assessorament, detecció d’habilitats i seguiment en el retorn al centre educatiu
una orientació educativa per retornar
a la formació reglada o complementària i millorar la seva ocupabilitat. Un
total de 249 nois i noies provinents
del Pla Local d’Ocupació s’han inscrit
fins ara al programa L20, que en preveu atendre uns 300.

Una sessió del programa L-20. © Paeria

Benestar Social

La Paeria ha posat en marxa el
programa “La segona oportunitat
(L20)”, que forma part del Pla Local
d’Ocupació, Formació i Emprenedoria
Juvenil. L20 s’adreça a persones de 16
a 20 anys sense feina que requereixen

Un projecte de tres fases
El projecte s’estructura en tres fases.
La primera és d’informació i assessorament i l’objectiu és facilitar tota la
informació necessària perquè la persona usuària de l’orientació pugui
conèixer tot allò referent al sistema
educatiu reglat i no reglat i així pugui triar les opcions més adaptades
a la seva situació personal. La fase de
detecció té per objectiu ajudar la persona a conèixer quines són les seves
competències més destacades i quines habilitats encara pot acabar de

desenvolupar perquè a l’hora de triar
un itinerari educatiu ho faci d’una manera més acurada i adaptada a la seva
realitat personal.
Finalment, la tercera fase és la de retorn, que pretén acompanyar la persona en el seu procés de retorn al centre
educatiu o en el procés de preparació
de proves per accedir a determinats
nivells educatius. Els centres que hi
col·laboren (Ronda, Maria Rúbies, Josep Lladonosa i Dominiques) imparteixen tant Batxillerat com Formació
Professional perquè els nois i noies
que s’acullin al Pla tinguin més possibilitats d’elecció d’estudis. La idea és
que s’hi acabin sumant tots els centres de secundària de Lleida.Fins ara,
al voltant de 800 joves s’han adreçat a
la Paeria per demanar informació sobre el Pla Local d’Ocupació. •••

Constitució de la mesa municipal per al
foment i la garantia del dret a l’habitatge
• Formada per la Paeria i col·legis professionals, entitats socials, bancs i Justícia
La mesa municipal per al foment i la
garantia del dret a l’habitatge, integrada per l’Ajuntament de Lleida, la Generalitat, col•legis professionals vinculats al sector de l’habitatge i de treball
social, sindicats, entitats socials, entitats bancàries i l’administració de jus-

Destinada a garantir que
els lleidatans tinguin casa,
evitar que es produexin
situacions de desnonaments
i tenir habitatges alternatius

Reunió al Saló de Plens de la Paeria de constitució de la mesa per l’habitatge. © H. Sirvent
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tícia, es va constituir el passat 4 d’abril.
L’objectiu és posar en comú polítiques
d’habitatge i garantir el dret a tenir
casa i que no es produeixin situacions
de desnonaments i, si en un moment
determinat tenen lloc, disposar d’un
habitatge alternatiu de promoció pública o concertat amb les entitats bancàries.
La mesa se suma a la posada en servei d’una oficina finestreta única municipal per atendre persones amb problemes de pagament de la hipoteca i
de lloguer, que ha atès prop de 220
famílies i ha tramitat i tancat ja una
seixantena de casos. Per poder oferir alternatives d’accés a l’habitatge,
l’Ajuntament gestiona un total de 232
pisos de propietat municipal i uns altres 250 de particulars i entitats bancàries que posa a disposició de les
famílies. •••
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