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Joventut

Els joves s’informen sobre la Garantia Juvenil
• Permet accedir a orientació laboral, formació, pràctiques i ofertes de feina
el termini de 4 mesos rebin
una oferta per millorar
La iniciativa
la seva ocupabilitat.
Aquesta oferta pot ser
europea inclou
de feina, formativa,
el foment de
d’orientació laboral o
l’emprenedoria
de pràctiques laborals.
Al mateix temps, hi ha
accions de foment de l’emprenedoria (acompanyament
A Catalunya el Servei d’Ocupació de Catai ajuts econòmics a joves que es facin autòlunya gestiona la Garantia Juvenil i a La Palnoms) i ajuts a empresaris que contractin joma s’acompanya els joves en el procés d’inves inscrits en la iniciativa.
formació, d’inscripció i d’acompanyament
als recursos. Una tècnica impulsora del programa, contractada gràcies a una subvenció
del SOC, fa les tasques i els tràmits d’atenció
als joves. Del total de persones que s’hi han
interessat, 1.066 s’han inscrit a la Garantia Juvenil. D’aquests joves, 547 han participat en
programes de formació i ocupació i 317 han
trobat feina i estan treballant.
La Palma-Centre de Recursos Juvenils de
la Paeria ha informat 2.500 joves sobre la Garantia Juvenil, una iniciativa
d’àmbit europeu per a joves de 16 a
29 anys, que no estiguin treballant ni
estudiant, que permet accedir a orientació laboral, formació, pràctiques
laborals i ofertes de feina.

El Sistema de Garantia Juvenil garanteix als
joves desocupats que s’hi inscriguin que en

A l’Ajuntament de Lleida, l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí
és l’ens que du a terme els diferents programes de formació i d’inserció laboral
(“Joves per l’Ocupació”, “Fem ocupació
per a joves” i “Obrint Portes”). •••

La Palma – Centre de
Recursos Juvenils
Tel. 973 70 06 66

Local del Centre de Recursos Juvenils de la Paeria al carrer la Palma. © Paeria

Joves europeus, en projectes municipals
• L’Ajuntament està acreditat per la Comissió Europea

Recepció a alumnes europeus. © Paeria
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Joves d’arreu d’Europa participen en projectes municipals per mitjà de l’Erasmus+,
un programa de la Unió Europea que dóna
suport en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període
2014-2020. La Paeria està acreditada per
la Comissió Europea com a organització
d’enviament, acolliment i coordinació de
voluntaris i voluntàries, per mitjà del departament de Joventut.

Des que és vigent el nou programa,
Joventut ha gestionat l’acolliment de 15
voluntaris en el marc del Servei Voluntari
Europeu (SVE). En els últims anys, com a
entitat d’enviament, ha donat suport a diversos joves lleidatans que han fet un SVE
en països com Eslovènia, Irlanda, Dinamarca, Alemanya, Suècia, Escòcia, Islàndia,
Àustria, Itàlia, Bulgària, Kosovo, el Regne
Unit o Grècia, entre d’altres. •••

ENVIA LA TEVA PREGUNTA A:
lapaeriarespon@paeria.cat

RESPOSTA

?

La Paeria inicia una nova secció adreçada
a tota la ciutadania. Es tracta d’un espai
on qualsevol persona pot formular la pregunta o plantejar el dubte que consideri oportú sobre un aspecte municipal o
qüestions relacionades amb la ciutat que
siguin del seu interès.
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En cada edició s’inclourà una de les
preguntes amb la resposta.

L'extensió màxima de la pregunta ha de ser de 150 caràcters
(Si el text excedeix dels caràcters fixats, es publicarà una versió reduïda)
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