Treball als barris:
Dispositius d’inserció sociolaboral
Punts d’orientació laboral i assessorament per a recerca de feina
El projecte Treball als barris de Barcelona Activa ofereix a les persones aturades de
10 agrupacions de barris de la ciutat* un programa amb diverses actuacions integrades
i flexibles per facilitar l’acompanyament a la recerca de feina i la formació per l’ocupació.
S'ofereix, en modalitat presencial i/o telemàtica:
• Assessorament personalitzat per a la recerca de feina.
• Formació en diverses àrees i sectors d’activitat per a la qualificació professional, amb pràctiques en empreses:

Auxiliar
de càtering
(325 h)

Auxiliar de serveis
i control d’accessos
(160 h)
sense pràctiques

Especialització en
neteja hospitalària
(160 h)

Auxiliar de manteniment
integral d'edificis
(315 h)

• Formació i obtenció de carnets professionals: carretons elevadors, plataformes elevadores mòbils de
personal, pont-grua, manipulació d’aliments.
• Espais de recerca de feina tutoritzats.
• Tallers de curta durada sobre diverses temàtiques i habilitats per tenir èxit en el procés de recerca de feina.
• Formació en ús de les TIC, i en desenvolupament de competències personals i socials per a l’ocupació
especialment aplicable a la recerca de feina.
• Intermediació laboral a ofertes de feina.
• Prospecció d’empreses per a identificar oportunitats d’ocupació.

A quins barris ens podeu trobar:

*

El Besòs i el Maresme, la Bordeta, la Marina de Port (La Vinya, Can Clos, Plus Ultra), el Poble-sec, les Roquetes, Torre Baró i
Ciutat Meridiana, el Bon Pastor i Baró de Viver, la Trinitat Vella i Santa Caterina/Sant Pere, la Barceloneta i el Raval sud, el Coll.

Quines persones hi poden participar?
Persones aturades i amb especials dificultats d’inserció residents en els barris objecte d’intervenció.
Es preveu que més de 1.500 persones es podran beneficiar enguany del programa.
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El programa i els punts
d’assessorament es
troben operatius des
del gener de 2021
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(cal demanar cita prèvia)

Les accions de formació
Professionalitzadora
s’iniciaran a partir de
l’abril de 2021 i
inclouen estades de
pràctiques no laborals en
empreses de la ciutat

Les persones participants
tenen ajuts al transport
per promoure la mobilitat

Per a més informació:
treballalsbarris@barcelonactiva.cat

934 01 96 14

667 18 06 63

Organismes cofinançadors:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

