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La sessió tindrà lloc a la Sala d'Actes d'El Mirador

L’Ajuntament durà a terme dimecres una sessió informativa sobre
el Projecte Suma’t, adreçat a joves de 18 a 24 anys

Dijous 17 de febrer de 2011

Es tracta d’un projecte que pretén millorar la qualificació professional dels
joves desocupats i facilitar la seva inserció laboral a les empreses

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha organitzat el proper dimecres, dia 23 de
febrer, una sessió informativa sobre el Projecte Suma’t, que s’adreça a joves de 18 a
24 anys. Aquest Projecte comarcal, gestionat pel Consorci per l’Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i al qual participa l’Ajuntament, té per
objectiu millorar la qualificació i formació professional dels joves desocupats i
facilitar la seva inserció laboral a les empreses.

Així, el Projecte Suma’t és una iniciativa que combina de forma integrada la
realització d’accions d’orientació i formació i l’adquisició d’experiència
professional en empreses. Els requisits per poder participar en el projecte són tenir
entre 18 i 24 anys, estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat i ser
Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO). Aquest últim requisit requereix, entre
d’altres aspectes, estar buscant feina en l’actualitat i no estar participant en accions
de formació ocupacional subvencionades per la Generalitat de Catalunya.

A més, les persones que vulguin participar en el projecte han de tenir el Certificat
d’Estudis Primaris i la voluntat d’implicar-se plenament en el Projecte.

Amb aquesta iniciativa, doncs, els joves tindran l’oportunitat de rebre formació útil
per accedir al mercat laboral i la possibilitat, en un 70% dels casos, d’un contracte
laboral en una empresa. Els nois i noies participaran d’accions de tutorització i
acompanyament a la inserció, rebran 100 hores de formació en competències clau i
també 288 hores de formació professionalitzadora. A més, seran matriculats a
l’Institut Obert de Catalunya, del qual rebran una formació de 60 hores aconseguir
el graduat d’ESO i, en alguns casos, tindran la possibilitat d’accedir a un contracte
de 6 mesos.

Les inscripcions per assistir a la sessió informativa que tindrà lloc el proper 23 de
febrer a la Sala d’Actes d’El Mirador es poden formalitzar fins al dilluns 21 de
febrer, a les 13 hores, a la Regidoria d’Ocupació i Formació, situada a l’edifici de
Cal Botafoc, al c. de Sant Llorenç, 7 (tel. 93 714 42 06). La mateixa Regidoria
ofereix també als interessats més informació sobre aquest projecte.
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