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Baumann Oficina Jove potencia a Terrassa el
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya
L’oficina incorpora una professional dedicada a atendre els joves interessats

El Servei de Joventut i Lleure Infantil ha incorporat al seu equip una tècnica dedicada
a atendre els i les joves que tinguin interès en el Programa de Garantia Juvenil.
Aquest programa, impulsat per la Generalitat de Catalunya, vol millorar l'ocupabilitat i
la inserció al mercat de treball dels i les joves des d’un enfocament integral,
preventiu i d'atenció primerenca, proporcionant ofertes de treball i de formació. El
programa s’adreça a joves d’entre 16 i 24 anys (fins a 30 en cas de joves amb un
grau de discapacitat del 33% o més). A Terrassa hi ha més de 18.000 persones
potencialment beneficiàries.
L’Ajuntament de Terrassa es va involucrar en el Programa de Garantia Juvenil l’any
passat, amb els recursos propis de la Baumann Oficina Jove. Ara el consistori s’ha
acollit a una convocatòria de subvencions de la Generalitat per contractar una
professional específicament dedicada a aquesta iniciativa. Aquesta tècnica atendrà
les persones interessades a la Baumann Oficina Jove, oferint-hi suport en el procés
d'inscripció i orientant-les i acompanyant-les un cop inscrites, per tal de facilitar el
desenvolupament del seu projecte tenint en compte el nivell d’autonomia de cada
jove.
Mitjançant la subvenció rebuda, l’Ajuntament de Terrassa ha contractat aquesta
tècnica durant un any, amb la previsió que es pugui prorrogar a dos o quatre en
funció dels recursos que hi destini la Generalitat.
L’objectiu del programa és que cada participant rebi, en un termini de quatre mesos,
una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenent o un
període de pràctiques. L’únic requisit d’accés demanat, a banda d’estar dins la franja
d’edat indicada, és que en el moment de fer la inscripció no estiguin ni estudiant ni
treballant. L’horari d’atenció serà de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i
divendres de 9 a 14 h, és a dir, l’horari habitual d’atenció al públic de Baumann
Oficina Jove.
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La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur dels i les joves
amb ocupabilitat de qualitat. Aquest pla, inclòs en la denominada Young
Unemployment Initiative, està dotat amb uns 6.000 milions d’euros distribuïts entre
els estats de la Unió Europea en funció de les peculiaritats del seu mercat de treball.
Totes les persones joves que vulguin més informació es poden adreçar a Baumann
Oficina Jove o concertar una cita al telèfon 93 784 83 90 o al correu electrònic
joventut.lleure@terrassa.cat.
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