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Èxit de la Llançadora d’Ocupació

•La meitat dels participants han aconseguit trobar feina
La I Llançadora d’Ocupació i Emprenedoria Solidària de Lleida, posada en
marxa per la Fundación Santa María la
Real, la Fundación Telefónica i la Paeria,
ha permès a 24 joves unir forces per trobar feina amb una metodologia innovadora. Des que es va activar, el novembre

Els integrants del
programa s’han organitzat
com una empresa

Treball en equip
Els integrants s’han organitzat com
una empresa, distribuint les tasques
en funció dels perfils professionals i les
competències tècniques per optimitzar
el treball diari i aconseguir l’objectiu final
de trobar feina. En el dia a dia, els participants treballen en equip i augmenten
no només les seves competències, sinó
també les personals, endinsant-se en
temes com la intel·ligència emocional,
la redacció de currículum, les entrevistes de treball, l’emprenedoria o la marca
personal.

Els participants del projecte treballen sempre en equip. © IMO

Igualtat

de l’any passat, el 50% dels participants
(un total de 12) han accedit al mercat laboral, gràcies al canvi d’actitud i
d’aptitud que han experimentat davant
l’atur i l’accés al món laboral.

“Un dels punts forts és l’increment
de la visibilitat i la creació d’una xarxa
de contactes amb els quals abans no
comptàvem”, expliquen els integrants
del programa. •••

Microcrèdits per a dones emprenedores
•Per fomentar l’autoocupació femenina
La Paeria ha atorgat 18 microcrèdits
per un import de 152.736 € per a dones emprenedores en la convocatòria
de 2014, amb l’objectiu de fomentar
l’autoocupació femenina i la creació de
noves empreses promogudes per dones
a la ciutat de Lleida.
Els microcrèdits faciliten l’accés de les
dones emprenedores al finançament
dels nous negocis per mitjà de préstecs
en condicions molt avantatjoses i sense
necessitat d’aval. Els microcrèdits per
desenvolupar els projectes empresarials
són com a màxim d’un 50% sobre el
pla d’inversions i de necessitats inicials,
amb un límit quantitatiu de 15.000 € per
projecte. El microcrèdit es concedeix a
0% d’interès a retornar en 4 anys, sense
despeses de constitució o amortització.
Com a novetat d’enguany, s’ha incorporat un seguiment més acurat de
l’evolució dels negocis i s’han activat
noves mesures de formació i de suport
a les dones emprenedores adaptades
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L’alcalde, Àngel Ros, va presidir el lliurament de microcrèdits a dones emprenedores. © H. S.

Signatura de 18
microcrèdits per un import
de més de 150.000 euros

a la situació concreta de cada dona. El
Pla de Suport i Seguiment que la Paeria
posa a disposició de les emprenedores
facilita un acompanyament i una formació al llarg dels 4 primers anys de posada en marxa del negoci i de vigència del
conveni. •••
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