Roquetes

El Servei d’inserció laboral,
al casal de joves
Arran de la situació actual del mercat de treball, precària
i cada vegada amb més gent a l’atur, l’Ajuntament ha aconseguit posar en funcionament un servei d’orientació i d’inserció laboral per a totes aquelles persones que no
disposen de feina. Aquest està ubicat al casal de joves i és
un servei públic gratuït que disposa de la col·laboració del
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
L’objectiu del servei és la inserció laboral dels usuaris a
través d’un procés basat en l’atenció personalitzada de cadascun dels demandants que realitzaran un Itinerari Personal d’Inserció (IPI). Aquest comença amb un diagnòstic
detallat de les necessitats individuals des del punt de vista
ocupacional, amb una entrevista personal per detallar el
perfil professional i les potencialitats. A partir d’aquest
punt, l’usuari i el tècnic consensuen les actuacions necessàries per proporcionar eines i instruments que facilitin la
inserció laboral.
Les actuacions es desenvolupen en grups i són, majorità-
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riament, de caràcter pràctic. Amb aquestes sessions, es
treballen els recursos per a una recerca activa de feina amb
tallers d’entrevistes, s’informa sobre els processos de selecció, sobre el mercat laboral, i es treballen també els aspectes personals necessaris per facilitar la posada en
marxa i el manteniment de les activitats del procés d’inserció (habilitats comunicatives, motivació...).
A la vegada, les persones que realitzen els itineraris, així
com la resta de ciutadans i ciutadanes de Roquetes, poden
ampliar l’objectiu de la recerca de feina i millorar també la
seva formació gràcies al punt TIC, ubicat al mateix casal.
El punt TIC és l’equipament d’ordinadors connectats a la
xarxa que permet accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes aquelles persones que
ho desitgin de manera gratuïta. I amb aquest objectiu de
formar i d’assessorar, també s’organitzen grups que s’inicien en la informàtica, creen la seva adreça electrònica o
milloren el seu nivell de coneixements de català, entre d’altres. Com a nota destacada, cal afegir que, actualment, ja
són gairebé un centenar les persones que han iniciat el seu
itinerari d’inserció en aquest servei del casal de joves.
FORMACIÓ DIVERSA I CONTINUADA

El calendari de cursos de formació que s’imparteixen al
casal de joves és ampli i variat. Per citar-ne uns exemples,
just aquest mes d’abril va començar un curs de català preparatori per al nivell B; un curs de 30 hores de durada i
gratuït, però també cal esmentar el curs de català bàsic
adreçat a persones no catalanoparlants (45 hores de durada i amb certificat final d’assistència). Cal dir que tant un
com l’altre tenen totes les places ocupades.
D’altra banda, el lleure va ser la temàtica de dos cursos
més celebrats l’abril passat, adreçats a educadors i monitors: els monogràfics Un món de jocs i joguines i Excursionisme. Tots dos, organitzats amb l’objectiu que els
participants disposessin de coneixements, hàbits i eines
per poder conduir després un grup de joves o infants.

IMATGES DE DIFERENTS CURSOS REALITZATS AL CASAL DE JOVES: EL MONOGRÀFIC SOBRE JOCS I JOGUINES (A DALT), IMPARTIT PER LA ROQUETENCA ANNA PIZARRO; EL CURS SOBRE EXCURSIONISME I EL CURS DE CATALÀ BÀSIC, ADREÇAT A NO CATALANOPARLANTS.
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