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1 de cada 4 participants del programa Joves per
l’Ocupació han trobat feina
Dels 80 joves que van iniciar el projecte Joves per l’Ocupació,
desenvolupat pel servei municipal d’ocupació, 68 han finalitzat la formació
professionalitzadora amb èxit i un terç ha decidit reprendre els estudis. De
fet, els dos principals objectius del programa són la inserció laboral i el
retorn al sistema educatiu.
Aquest mes de setembre, el programa Joves per l’Ocupació que promou
l’Ajuntament de Mollet del Vallès a través de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), ha arribat al seu equador.
A data d’avui, 1 de cada 4 participants estan treballant i 34 dels 78 joves que
segueixen amb el programa tornaran a l’ESO o a un cicle formatiu de grau mitjà.
Dels 80 joves que van iniciar el programa, 64 han realitzat pràctiques en diferents
empreses segons l’especialitat escollida, com ara cuina, estètica, comerç,
magatzem o cambrer i 68 d’ells han finalitzat la formació professionalitzadora
amb èxit després de realitzar 300 hores. Tot plegat representa un 85% sobre el
total dels inscrits en un inici. A més, 19 dels 78, el 24%, en aquests moments
estan treballant.
Aquest 30 de setembre finalitza el termini per a les empreses per sol·licitar la
contractació laboral subvencionada dels joves participants en aquest programa.
En aquests moments, 10 dels 19 joves que han trobat feina ho han fet a través
d’aquest tipus de contractació.
El programa Joves per l’Ocupació s’adreça a joves d’entre 16 i 25 anys que
estiguin a l’atur, que no tinguin la ESO, o si la tenen que no hagin continuat
estudiant, i estiguin inscrits al projecte europeu Garantia Juvenil.
Els participants reben 300 hores de formació i la possibilitat de realitzar
practiques en empreses. En paral·lel, cursen l’ESO a través de l’Institut Obert de
Catalunya (IOC) o l’Escola d’Adults amb l’objectiu de treure’s el graduat i un
contracte laboral subvencionat per a les empreses.
La iniciativa Joves per l’Ocupació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu a
través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa
Juvenil i el Fons Social Europea per al període 2014 – 2020.
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