Garantia Juvenil : Garantia Juvenil: Projecte PASSWORK
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Garantia Juvenil
Temàtica activitat del calendari: Formació, garantia juvenil
Tags: formació, garantia juvenil
Dates de realització

Del dilluns 2 de juliol de 2018 al dimecres 30 de setembre de 2020
Dates d'inscripció

Del dilluns 2 de juliol de 2018 al dimecres 30 de setembre de 2020
Descripció

El Projecte PASSWORK torna a obrir les portes per seguir donant
oportunitats als i a les joves per definir i desplegar un projecte vital
i professional propi i de qualitat.
Amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i en el marc de la segona edició del
Programa Noves Oportunitats, tenim per endavant 2 anys per acompanyar els processos
formatius de 270 joves, mitjançant un tutor referent de l'equip, i sumant les figures del
mentor i el coach d'empresa, amb l'objectiu d'accés al mercat de treball o de retorn i
continuació d'estudis dins el sistema de formació professional reglat.

Oferta formativa 2018-19:

Per a Joves de 16 a 24 anys
Màxim ESO
Formació Tècnica + Pràctiques en empresa
Millora de Competències Transversals
Acompanyament tutorial intensiu

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Suport a la recerca de feina
Possibilitats de preparar la Prova de Accés a GM
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Sessions informatives:
Cada dijous d'11 a 13h.
5, 12, 19 i 26 de juliol.
Públic objectiu:
A més, els i les joves també han de complir els següents requisits:
• Tenir el permís de residencia i treball o la nacionalitat espanyola (en el cas de joves tutelats, no és condició
sine qua non).
• Tenir un domini oral i escrit mig del català o del castellà.
• No estar treballant ni en formació en el moment d'entrada al projecte.
• Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil .
Per tal d'accedir a qualsevol de les accions anteriors, els i les participants hauran de passar per un procés
d'orientació que podrà durar entre 2 i 6 setmanes. A partir de l'11 de maig, cada setmana es realitzaran
sessions informatives on convocarem els joves inscrits a través del formulari web.
Certificat d'assistència: Si
Localització i contacte
Projecte Passwork
c/Escultors Claperós, 36, baixos
08018 Barcelona
Telèfon: +34 93 887 67 14
Informació addicional: http://www.projectepasswork.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
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http://www.barcelonesjove.net/node/78487
Data del document:
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