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- Nota de premsa -

Una seixantena de joves reben els diplomes de
formació professional del Programa Joves per
l’Ocupació
Es tracta dels participants del programa Joves per l’Ocupació, impartit
pels serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Mollet (EMFO).
L’objectiu d’aquest projecte és construir una trajectòria professional i
formativa pels joves que no tenen l'ESO.

Ahir tenia lloc el lliurament de diplomes a la seixantena de joves que han
finalitzat la formació professionalitzadora en el marc del programa Joves per
l’Ocupació. L’acte va anar a càrrec del regidor de Treball i conseller delegat
d’EMFO, Rafael Cabanilla; i la regidora d’Educació, Alícia Domínguez.
Els joves, d’entre 16 i 25 anys, han rebut 350 hores de formació
professionalitzadora en un dels itineraris següents: perruqueria i estètica,
electricitat, cuina i servei de restauració, comerç i magatzem. Fins a dia d’avui,
més d’una quarantena d’alumnes han realitzat pràctiques en empresa, podent
així aplicar i ampliar els coneixements adquirits en un entorn real.
Al llarg dels 16 mesos que dura el programa, des dels serveis municipals
d’ocupació de l’Ajuntament de Mollet (EMFO) es tutoritza els participants per fer
seguiment de la formació, optimitzar la recerca de feina, etc. Actualment,
gairebé un 20% dels joves beneficiats pel programa s’han inserit al mercat
laboral.
Un altre dels objectius del programa és reenganxar els joves a la formació
reglada i en aquests moments una cinquantena d’alumnes estan matriculats a
l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o a l’Escola d’Adults per obtenir el graduat
en ESO, que ja han aconseguit 3 alumnes.
Recordem que aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social
Europeu.
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