Competències

JOVE

transversals

Desenvolupament
personal i professional

Acompanyament
Retorn

educatiu

Orientació
vocacional

intensiu

T’acompanyem en tot moment
perquè puguis construir i mantenir
un projecte laboral

Pràctiques
no laborals

Intermediació
laboral

Servei d’informació:
Obra Social ”la Caixa”
900 22 30 40
De dilluns a diumenge, de 9 a 17 h
www.incorpora.org
www.obrasociallacaixa.org

Formació

en empreses

Entitat coordinadora:
Telèfon:

ITINERARIS
PER A LA VIDA

A Incorpora de ”la Caixa” treballem per millorar la integració sociolaboral de
persones en situació de vulnerabilitat. Un dels nostres compromisos és potenciar el
desenvolupament del projecte de vida de cada jove millorant-ne l’ocupabilitat.
I ho fem amb el compromís del jove, i el compromís educatiu de l’Administració
pública i les entitats que li donen suport perquè es pugui emancipar i aconseguir
autonomia personal.

Busquem millorar l’ocupació
a través de
àmbits d’actuació:

5

Ajudar el jove a millorar les habilitats i actituds
en els processos de selecció.

Orientació vocacional i laboral
QUÈ PODEM OFERIR?
Acollir el jove per activar-lo i esdevenir un referent per a ell.
Identificar necessitats del seu futur professional i
acompanyar-lo a l’hora d’elaborar un pla per poder assolir
els objectius que tingui i arribar a aconseguir una feina.

Explorar els interessos, les habilitats i els talents del jove
per enfocar-ne el projecte professional.

Despertar-li l’interès cap a la formació i acompanyar-lo
mitjançant propostes concretes.
Entrenar-lo en les aptituds i habilitats que demanen més
les empreses.

REQUISITS
Estar en situació de vulnerabilitat social.
Ser extutelat o haver tingut mesures de protecció durant
la minoria d’edat (situació que caldrà acreditar).
Tenir permís de treball.

Acostar-lo a empreses i diferents entorns laborals.
Obrir-li l’accés a ofertes de feina d’acord amb el seu perfil.
Acompanyar-lo després de la contractació.

Donar-li a conèixer diferents llocs de treball i entorns laborals.
Acostar-li les demandes de l’empresa i les oportunitats
laborals del territori.
Potenciar-ne l’activació i l’autodescobriment.

Donar-li suport i acompanyar-lo durant el procés de
buscar feina.
Ajudar-lo a desenvolupar les aptituds i habilitats que
demanen més les empreses, d’acord amb el seu perfil.

intermediació
amb les empreses

FORMACIÓ
AMB EMPRESES

RETORN FORMATIU
Accions per millorar les competències clau que preparen
el jove per accedir a formació reglada i no reglada.
Accions d’acompanyament i sosteniment de la
matriculació en un nivell formatiu reglat (tutories
específiques, coordinació amb centres educatius,
suport per resoldre dubtes, tècniques d’estudi,
acompanyament, etc.).

Entrenament en competències transversals.
Formació tècnica.
Vinculació a projectes comunitaris amb l’empresa
com un entrenament prelaboral.

MENTORING

Pràctiques no laborals.

Oferir l’acompanyament d’un mentor que, des de
la seva experiència personal i professional, faciliti el
desenvolupament psicosocial i personal del jove en
un ambient no formal.
Incrementar el coneixement del jove pel que fa als
recursos de l’entorn i facilitar-ne la participació
en la comunitat.

