JOVES
ENTITAT

CASAL DELS INFANTS

ENTITAT

CASAL DELS INFANTS

SERVEI

XAT (Xarxa d’Accés al Treball)

SERVEI

Centre Obert d’Adolescents (COA)

Contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves de Salt, amb una franja
d’edat compresa entre els 16 i 25 anys en situació d’exclusió social que no
DEFINICIÓ DEL SERVEI hagin pogut definir projecte profesional clar o bé necessitin millorar les eines i
recursos necessaris per millorar la seva ocupabilitat i optimitzar la recerca de
feina.

Anàlisi i diagnòstic de l'ocupabilitat del participant, definició d'un itineràri
individualitzat de recerca de feina, sessions grupals de competències bàsiques
i transversals orientades a la millora de l'ocupabilitat, acompanyament en
processos administratius per aconseguir autoritzacions de treball (en casos on
OBJECTIUS DEL SERVEI el NIE no autoritza a treballar), classes de català per a la millora de la recerca
de feina, sessions grupals de millora de l'utilització de les TIC per a la recerca
de feina, acompanyament en els processos de pràctiques en empresa o els
voluntariats, participació en la taula laboral de l'Ajuntament de Salt,
participació en les reunions de joventut de l'Ajuntament de Salt.

La finalitat del projecte COA de Salt és atendre a les necessitats dels nois i les noies
de 12 a 16 anys del territori per prevenir i minimitzar processos marginadors i
DEFINICIÓ DEL SERVEI d’exclusió social, potenciant la formació i la participació com a elements claus per a
la seva promoció social i d’itinerari personal.

Millorar la seva autonomia, la seva capacitat d’organització i gestió del quotidià.
Conèixer altres propostes de lleure al municipi i fora d’ell, ampliant el seu ventall de
relació i participació.
Interioritzar les necessitats del seu itinerari acadèmic, disposant d’un espai diari on
OBJECTIUS DEL SERVEI
fer els deures escolars i obtenir l’ajuda específica necessària.
Obtenir un espai educatiu referent on poder vincular-se i desenvolupar el seu
itinerari personal en un entorn educatiu i promocionador.

DESTINATARIS

Joves de 16 a 25 anys

DESTINATARIS

Adolescents entre 12 i 16 anys immigrants.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Socioeducatiu.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Adolesència i famílies

Persones que coneguin els processos bàsics de recerca de feina, domini de les
TIC i redacció de currículums viatae. Nivell mig-alt de català. Persones amb
PERFIL DEL VOLUNTARI
ganes d'aprendre i aportar experiència i amb capacitat de dinamització de
grups, capacitat per parlar en públic, tolerància i flexibilitat.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

El voluntariat desenvoluparà tasques de reforç escolar, sortides, tallers, etc. La
organització interna del COA serà a partir de dos grups: un grup entre 12-14 anys i
un grup de 14-16.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

L’edat és indiferent però han de ser responsables i compromesos en el
projecte.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Estació Jove, dilluns (9-14 i 16-18), dimarts (9-14), dimecres (16-18), dijous (913 i 16-18)

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Hora del servei: de dilluns a divendres de 17:00-19:30 Lloc: per definir

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

JOVES

JOVES
ENTITAT

AJUNTAMENT DE SALT. AREA DE JOVENTUT. Gestionat per la Fundació
Catalana de l’espai.

ENTITAT

CÀRITAS

SERVEI

ESPAI JOVE LA FÀBRICA

SERVEI

SOL - Orientació Laboral

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Oferim orientació i empoderament d'eines a persones aturades i amb especials
dificultats d'inserció labotal per facilitar el seu propi procés de recerca de feina.

L'espai estudi és un servei de reforç escolar per a tots aquells joves més grans
de 14 anys que estiguin cursant 3r o 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat o cicles
formatius de grau mig.
DEFINICIÓ DEL SERVEI El que caracteritza aquest projecte és que pretén esdevenir i consolidar-se
com una eina més de desenvolupament formatiu dels joves. El projecte
ofereix un reforç formatiu i individualitzat per tal de lluitar contra el fracàs
escolar i de millorar el rendiment acadèmic.

Els objectius de l'Espai Estudi són:
Contribuir a la reducció del fracàs escolar mitjançant la millora del rendiment
escolar dels i les joves.
Millorar el procés d’escolarització de l’alumnat del projecte (assistència,
OBJECTIUS DEL SERVEI
puntualitat, material escolar, rendiment, etc.).
Fomentar l’ús de les noves tecnologies.
Orientar i motivar la continuïtat formativa dels joves.

Establir un itinerari personalitzat de trball a cada persona atesa en funció dels seus
interessos, necessitats i potencialitats.
OBJECTIUS DEL SERVEI
Acompanyar-les i facilitar-los-hi eines i recursos laborals.
Realitzar diverses tasques administratives.

DESTINATARIS

Joves dels diferents Instituts de Salt entre 14 a 18 anys que estan cursant 3r,
4t d’ESO, Batxillerat i GFCM

DESTINATARIS

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Joves

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

joves i adults

PERFIL DEL VOLUNTARI

Perfil del voluntari: tenir coneixements de llengües (català, castellà i/o anglès,
llatí i/o grec i ciències/biologia.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones organitzades, responsables i amb ganes d'adquirir una experiència de
voluntariat oberta a molts àmbits.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Indiferent

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Dilluns, dimecres i divendres al matí.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Dimarts i dijous de 16.30 a 18.00

LLOC I HORA DEL
SERVEI

A partir de 18 anys.

Persones en situació d'atur

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Irene Bosch
972246576
espaijove@saltjove.cat

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Judith Pàges Petit
judithpagespetit@hotmail.com

JOVES

JOVES
ENTITAT

COOPERATIVA SUARA

ENTITAT

CÀRITAS

SERVEI

PROJECTE REFERENTS - GIRONA

SERVEI

FES+

A Referents - Girona posem en contacte a joves extutelats que es troben en
procés d'emanipació, i amb persones voluntàries que els volen donar un cop
DEFINICIÓ DEL SERVEI de mà en aquest període. El tipus de suport dependrà de cada jove a
acompanyar, pot ser de caire emocional, suport en els estudis, ampliació de la
xarxa de coneguts, etc.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

És un servei on s'intenta ajudar, orientar i empoderar als joves de 16 a 25 anys en
els estudis i/o en la re-inserció a aquests o en l'àmbit laboral.

Pel que fa als voluntaris, el projecte s'inicia amb una formació grupal, de tres
o quatre sessiona de durada, per emmarcar el projecte i les necessitats del
col·lectiu de joves als que atendran. Desprñes es fan les propostes i
presentacions de voluntaris i joves. Al llarg dels primers mesos es dan
trobades de seguiment amb tot el grup de mentors (aproximadament unes 7
OBJECTIUS DEL SERVEI
persones) que intercanvien les seves experiències i es van resolent els dubtes
que apareixen.
Paral·lelament, l'equip tècnic del projecte manté entrevistes de seguiment, al
cap d'uns mesos, la relació ja es troba consolidada i la intervenció dels
professionals va minvant progressivament.

Orientar en els diferents itineraris d'estudi.
Guiar en la re-inserció en el món educatiu.
OBJECTIUS DEL SERVEI
Buscar recursos d'empoderament pels joves.
Ajudes puntuals en assignatures.

DESTINATARIS

Persones adultes amb ganes de fer acompanyament a joves.

DESTINATARIS

Joves de 16 a 25 anys

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Joves

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Joves

PERFIL DEL VOLUNTARI Persones empàtiques, acollidores i positives. Responsable si compromeses.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones amb estudis secundaris que de manera puntual, s'ofereixen per ajudar a
joves en algunes assignatures: matemàtiques, llengua, etc.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Majors de 28 anys

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Pel que fa a la relació entre voluntari i jove, inicialment es demana una
dedicació de dues hores setmanals.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

A convenir

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Pel que fa a la relació entre voluntari i jove, inicialment es demana una
dedicació de dues hores setmanals.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

A convenir

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Nom:
Mail:
Telèfon:

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Judith Pàges Petit
judithpagespetit@hotmail.com

