SERVEIS que s’ofereixen des del Punt Jove del Catllar:
HORARI
Tots els dilluns de 16 h a 19 h al Centre Cultural. Excepte agost i setembre.
EDAT D’ATENCIÓ
La franja d’atenció és joves de 16 a 35 anys tot i que en temes de prevenció, tallers i
xerrades es poden atendre joves a partir dels 12 anys i en temes relacionats amb
habitatge i assessorament laboral s’atenen adults sense límit d’edat.
SERVEIS
1.- ACOMPANYAMENT LABORAL.
Programa d’acompanyament laboral compta amb:
• Assessorament i orientació laboral personalitzats des del Punt Jove.
• Realització del currículum.
• Acompanyament en el procés de cerca.
• Ofertes laborals actualitzades cada setmana gràcies al Club de feina.
• Inscripció a la Borsa de treball de monitors del lleure i educadors del Servei
Comarcal de Joventut.
• Full d’inscripció i recull de currículums per a realitzar un seguiment i de
facilitar-los ofertes segons el seu perfil.
• Derivació a la borsa de l’Oficina Jove Tarragonès sempre que sigui necessari o
bé als recursos ocupacionals que s’ofereixin des del Consell Comarcal del
Tarragonès.
2.- GARANTIA JUVENIL:
•

El 2014 arriba el Pla Comunitari de Garantia Juvenil, una iniciativa Europea de
lluita contra l’atur i reforç de la formació i estudis. Aquest programa vol donar
avantatges als joves de 16 a 29 anys que no estiguin estudiant ni treballant,
oferint programes de formació i iniciació al mercat laboral, així com avantatges
a les empreses que els contractin. Des del Punt Jove s’informa del programa,
se’ls ajuda a inscriure’s i se’ls hi fa un seguiment conjuntament amb el SOC.

3.- INFORMACIÓ RELACIONADA AMB:
•
•
•

Estudis: com per exemple, quins cicles de grau mitjà i superior es realitzen a
Tarragona, rebre orientació depenent del seu propi interès, ajudar a buscar
acadèmies d’anglès, català, preparació per a la prova per a majors de 25 anys...
Participació: si hi ha un grup de joves i es volen constituir com associació
informem del que necessitin, models d’estatuts, quotes que s’han de pagar, on
s’han d’adreçar, subvencions...
Habitatge: S’informa dels ajuts que hi ha de lloguer, de compra, on es fan pisos
de protecció oficial, on et pots adreçar...

•

•
•
•

Salut: En el Punt Jove es disposa de butlletins d’informació sobre els riscos del
consum del tabac i altres tòxics, realització de pírcings, mesures de prevenció
per a relacions sexuals/afectives, informació sobre la Sida, guies per menjar bé i
sa...
Lleure: No només s’informa de les opcions que hi ha disponibles sinó que es
podem programar conjuntament activitats al propi municipi.
Turisme: informació sobre albergs juvenils, hotels, sortides d’aventura, ràfting...
El CCT disposa d’una VIATGETECA CONSULTIVA, amb més de 60 guies de
viatge de caràcter consultiu, al Punt Jove es troba el llistat.
Entre d’altres temes que puguin ser d’utilitat.

4.- PROGRAMA LÍNIA OBERTA AMB ELS JOVES:
Gràcies al conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb el Consell Comarcal que
s’ofereix tot un servei de difusió per a totes aquelles activitats adreçades als joves, ja
sigui trobades de grallers, geganters, festes majors, cursos, tallers... i es realitza a través
de sms, mails i penjant cartells.
AIXÍ DONCS SI VOLS REBRE INFORMACIÓ DEIXA LES TEVES DADES A:
mancomunatjove@gmail.com
T’ESPEREM!

