PROGRAMASINGULARS
Projecte Singular Cultura i Natura

Què és Cultura i Natura?

Dirigit a persones joves que tinguin ganes de formar-se en un nou àmbit que
pivota entre els coneixements de natura i cultura, amb l’objectiu principal de
trobar feina.

Objectius Principals

Orientació i assessorament individualitzat, orientació professional i
formativa en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la
cerca de feina segons el perfil competencial de cada participant.
Formació professionalitzadora en l’àmbit de la natura i el patrimoni cultural;
tractament de la biodiversitat del territori, captura d’espècies invasores,
certificat fitosanitari i monitor/a o director/a en lleure infantil i juvenil.

Els requisits per participar són:
Tenir entre 16 i 29 anys

Inscrits/ites al programa de Garantia Juvenil

Conèixer el teixit empresarial del territori a través de visites a empreses i
entitats relacionades amb el sector per tal de garantir una orientació laboral
ajustada a les possibilitats d’inserció de les persones participants.

Inscrits/ites al SOC com a demandants d’ocupació

Amb una formació, preferiblement, mínima d’ESO
.
o Grau mig

Punts d’actuació al territori
Celrà
C/de les Bòbiles, 9
Tel. 681 345 225

Salt (La Maret)
C/Sant Roc, 2
Tel. 690 264 643

Banyoles (Consorci de l’Estany)
Plaça dels Estudis, 2
Tel. 608 351 817

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Europeu en el
marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.”

PROGRAMASINGULARS
Projecte Singulars Brúixola

Què és Brúixola?

L’Objectiu principal és millorar l’ocupabilitat de persones joves amb formació
en l’àmbit social i donar resposta a la demanda de personal qualificat per part
d’entitats i empreses privades que desenvolupen programari d’orientació i
inserció.
Els requisits per participar són:
Tenir entre 21 i 29 anys

Inscrits/ites al programa de Garantia Juvenil

Inscrits/ites al SOC com a demandants d’ocupació

Formació reglada en psicologia, psicopedagogia, educació social, treball
social, integració laboral i relacions laborals

Objectius generals

Orientació individualitzada i professional en l’àmbit social que faciliti que les
persones participants tinguin les aptituds i actituds específiques per
treballar en el sector.
Formació professionalitzadora en l’àmbit de l’orientació sociolaboral i
l’acompanyament a la inserció laboral de col·lectius en vulnerabilitat i risc
d’exclusió social. Oferint als alumnes formació específica en models
d’intervenció, metodologies concretes per col·lectius específics, model
d’ocupabilitat per competències, plataformes tecnològiques de suport, etc.
Analitzar a través de visites a empreses i entitats del tercer sector,
projectes concrets que s’estiguin realitzant per tal de garantir un
coneixement ampli que permeti extreure conclusions i oportunitats de
millora que facilitin la inserció laboral segons el perfil de cada participant.

Punts d’actuació al territori
Tarragona
C/Sant Francesc, 8 Baixos
Tel. 977 09 69 30
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Europeu en el
marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.”

PROGRAMASINGULARS
Projecte Singulars 1a Oportunitat

Què és 1a Oportunitat?

És un programa d'acompanyament i orientació en competències bàsiques,
coneixement de l'entorn i orientació pre-laboral dirigit a donar una 1ª
Oportunitat a joves migrats no acompanyats que han arribat al nostre país
buscant un futur millor per ells i les seves families.

Els requisits per participar són:

Metodologia de treball

Acompanyar als joves en el seu procés migratori, ajudar a païr aquest
fenòmen desde la tutoria individual estratament vinculada amb la institució
i/o centre on resideix el jove.
Explorar els seus interessos i motivacions prelaborals oferint diferents
tastets professionals.

Tenir entre 16 i 21 anys

Dissenyar conjuntament i segons les seves possibilitats un itinerari en
formació pre-laboral que faciliti la seva inclusió sociolaboral.

Inscrits/ites al SOC com a demandants d’ocupació

Afavorir a través d'accions grupals un coneixement de l'entorn i de la
llengua vehicular (català) que els ajudi a sentir-se ciutadans autònoms i de
ple dret.

Inscrits/ites al programa de Garantia Juvenil

Motivats per aprendre català i iniciar un itinerari d'orientació formativa i
pre-laboral

Punts d’actuació al territori
Girona
C/Migdia, 140 baixos
Tel. 660 876 861

Amposta
Av. Catalunya, 103
Tel. 699 940 028

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Europeu en el
marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.”

PROGRAMASINGULARS
Projecte Singulars IDIQ (I Després de l’Institut Què?)

Què és IDIQ?

Es un programa d'orientació formativa i acompanyament en el disseny d'un
itinerari pre-laboral ajustat a les necessitats de joves residents a Pineda de
Mar que, un cop acabat l'Institut no saben què fer o com orientar el seu futur
immediat.

Els requisits per participar són:
Tenir entre 16 i 20 anys

Inscrits/ites al programa de Garantia Juvenil

Inscrits/ites al SOC com a demandants d’ocupació

Joves motivats/des per encetar un itinerari d'acompanyament pre-laboral i
formació en sectors professionals concrets que faciliti la seva inserció laboral
o bé el retorn al sistema educatiu reglat i formació en sectors

Metodologia de treball

Els programes singulars ofereixen, d'una banda, serveis d’orientació i
tutorització en la definició de l'itinerari personal d'inserció i millora de les
estratègies de recerca activa de feina, i de l'altra, formació i adquisició
d’experiència professional a través de formacions professionalitzadores.
En aquesta modalitat de SINGULAR oferim formació tecnicoprofessional a
mida relacionada amb monitor de vela, auxiliar de cuina i auxiliar en
perruqueria i barberia.
Els joves no només disposaràn d'un tutor en orientació laboral i rebràn una
formació tecnicoprofessional concreta, sinó que podràn conèixer empreses
i experiències professionals vinculades als sectors per tal d'afavorir la seva
inclusió al mercat de treball.

Punts d’actuació al territori
Pineda de Mar
C/Torres Quevedo, 16
Tel. 93 767 15 60 Ext. 4335
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Europeu en el
marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.”

