ON POTS TROBAR-NOS?
Vine, truca o envia un correu electrònic
Centre Cívic Besòs - Maresme
Districte Sant Martí
Rbla. Prim, 87 - 89
08019 Barcelona
Telèfon: 932 564 934
Espai Jove Garcilaso
Districte Sant Andreu
C/ Garcilaso, 103
08027 Barcelona
Telèfon: 933 203 401
Casal de Joves Palau Alòs
Districte Ciutat Vella
C/ Sant Pere Més Baix, 55
08003 Barcelona
Telèfons: 689 902 179 - 683 465 921
També pots contactar-nos escrivint a:
apropjove@barcelonactiva.cat
C/ Llacuna, 162. 08018. Barcelona

barcelonactiva.cat/apropjove
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“A PROP JOVE”,
UN PROGRAMA A MIDA
ON TU MARQUES EL RITME
Tens dificultats per iniciar-te en el món
laboral o per mantenir una feina?
Has patit fracassos en la teva trajectòria
formativa o laboral?
Et bloqueges davant de situacions estressants?
Tens dificultats per relacionar-te amb d’altres
i sents que no encaixes en el teu entorn?
Si alguna vegada t’has trobat en alguna
d’aquestes situacions i no vols que esdevinguin
una barrera per accedir al mercat de treball,
aquest programa està especialment pensat per a tu.

QUÈ ÉS A PROP JOVE?
És un programa d’inserció sociolaboral a mida
per facilitar-te l’accés al mercat de treball o el
retorn al sistema educatiu.
T’oferim acompanyament en el procés amb un
conjunt de recursos per fer-te més fàcil decidir què
vols fer en el teu projecte professional, i les accions
més adequades per assolir amb èxit el teu objectiu.

A QUI S’ADREÇA?
Aquest programa es dirigeix a persones
d’entre 16 i 35 anys, amb una situació de
malestar psicològic o amb dificultats per iniciar
o realitzar els seus projectes laborals o formatius.

QUÈ T’OFEREIX?
Un espai per activar-te, sentir-te
escoltat/da i acompanyat/da.
Activitats adaptades al teu perfil i als teus
interessos. Pots realitzar-les de manera
individual o grupal, en funció de les
teves necessitats.
Recursos per aconseguir el teu projecte laboral:
- Acompanyament personalitzat per crear
el teu propi itinerari professional
- Orientació, informació i suport en la recerca
de feina o per retornar al sistema educatiu
- Capacitació en competències clau
- Formació professionalitzadora
- Intermediació amb empreses
- Suport i acompanyament durant
la fase inicial de la contractació

EL TEU FUTUR LABORAL
ARA ESTÀ MÉS A PROP!
VINE I INFORMA-TE’N!

