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El 80% dels joves que han finalitzat el Projecte Singulars
estan treballant
Un total de 10 joves han finalitzat el programa Projecte Singulars de
l’Ajuntament de Mollet. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la inserció laboral
i, a més, preparar els joves per obtenir el nivell B2 d’anglès i el nivell mitjà
d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació (ACTIC).
Aquesta setmana finalitza el programa Projecte Singulars que l’Ajuntament de
Mollet del Vallès ha desenvolupat a través de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO).
En la que ha estat la primera experiència, la valoració es força positiva ja que
s’han inserit laboralment 8 dels 10 participants que han finalitzat el programa.
Més enllà de les insercions, aquest projecte ha preparat als joves per tal que es
poguessin presentar a les proves oficials de nivell d’anglès B2 i de l’ACTIC mitjà.
En total, dels 8 joves que s’han presentat a les proves oficials d’anglès, 3 han
assolit el nivell B2, 1 el nivell C1 i 3 més el B1. A més, el 100% dels joves que
s’han presentat a l’ACTIC de nivell mitjà han aconseguit el certificat oficial. En
total s’hi ha presentat 6 joves.
Projecte Singulars s’adreça a joves d’entre 20 i 29 anys que estan a l’atur inscrits
a Garantia Juvenil i que han finalitzat un cicle formatiu de grau superior o tenen
una titulació universitària.
Durant els 8 mesos que ha durat el programa, els joves participants han rebut
formació amb el suport i la tutorització de l’equip d’EMFO amb l’objectiu d’inserirlos laboralment.
Així, han realitzat 250 hores de formació d’anglès presencial i formació, també,
en competències digitals. Paral·lelament a la formació d’anglès, han rebut
instrucció en competències transversals i d’actitud emprenedora.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons
Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat
per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014
– 2020.
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