Treballem
dones

Treballem
Fomentem itineraris d'orientació laboral per a la millora de la
ocupabilitat de les dones a la comarca del Vallès Occidental
Les dones segueixen patint les desigualtats en diversos àmbits de la vida, també en
l’entorn laboral. Treballem. Perquè reduir la bretxa laboral de gènere depèn del
treball de tots i totes. El treball és un camí d’anada i tornada, depèn de la llavor que
plantem i alhora de l’aigua que l’alimenta. Treballem és una iniciativa que orienta,
forma i acompanya dones que estiguin en situació de vulnerabilitat i que tinguin
dificultats per accedir al mercat laboral. Així, fomentem itineraris d'orientació laboral
per a la millora de la ocupabilitat de les dones a la comarca del Vallès Occidental.

Enxaneta
ENXANETA és un programa adreçat a persones en recerca
de feina i/o en millora de la situació actual.
L'OBJECTIU és la inserció laboral d'aquestes persones
proporcionant-los un seguiment en el procés de recerca
de feina, un espai amb ordinadors i internet, possibles
ofertes laborals, entre d'altres.
A QUI VA DIRIGIT: Les dones participants podran
reprendre la seva experiència professional i adquirir una
millora de la seva ocupabilitat a través de col·laboracions i
vincles que El Safareig té amb empreses del territori.

MAIS
MAIS és el programa de Mesures Actives d'Inserció RGC 2020-2021 i s'adreça a dones en
situació d’atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i l'ocupabilitat.
L'OBJECTIU és millorar el seu grau d'ocupabilitat a través d'un itinerari d'orientació i
acompanyament en el procés de recerca de feina i d'inserció laboral. Les persones
participants poden participar en accions formatives com llengua catalana, TIC, formació
especialitzada i pràctiques professionals.
El programa també inclou accions de prospecció d'empreses per a la inserció dels
destinataris i seguiment de la inserció.
A QUI VA DIRIGIT: Persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a
demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de
ciutadania (RGC). Per participar en els processos de selecció de les persones que es
beneficiaran del programa s’ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat
(OTG) i estar cobrant Renta Garantida.Aquest projecte està subvencionat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.

T'informem de
tots els detalls

Tens dubtes?
Truca o escriu a:
Marta Lluís / Tatiana Marquet
670 03 87 12 - 93 692 31 87
orientalaboral_cerdanyola@safareig.org
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