PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

L’Ajuntament d'Albal ha rebut la resolució aprovatòria per a la posada en
marxa del taller d'ocupació “Al teu costat “ 2019/20 que suposa una subvenció de
464.109,60 € i una aportació municipal de 3.000€. El projecte tindrà dos itineraris
formatius amb certificat de professionalitat nivell 2 amb 10 alumnes cada un d’estos.
Itinerari 1: L'especialitat d'atenció sociosanitària a persones en domicili
prestarà servicis domiciliaris d'atenció a persones dependents en la població , en
col·laboració amb els servicis socials municipals que seran els encarregats de
valorar les famílies i derivar-les al servici.
Itinerari 2: L'especialitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials prestarà servicis en la residència d'ancians municipal de la
població.
Per a participar-hi com a alumne/a –treballador/a cal ser major de 25 anys ,
estar desempleat/da en Labora i comunicar l'interés de participar en la selecció del
programa a Labora.
L'oficina Labora remetrà un llistat amb les persones preseleccionades entre les
quals es realitzarà la selecció final segons els criteris de selecció establits per les
bases reguladores.
L'entitat en cap cas pot incloure en el procés de selecció a cap persona que no
haja sigut preseleccionada per Labora.
Els tallers d'ocupació són un programa mixt que combina accions de formacióocupació, dirigides a persones desempleades de 25 anys o més, en activitats
relacionades amb nous jaciments d'ocupació d'interés general i social, promoguts
per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i facilitar així la integració
posterior en el mercat de treball, tant en l'ocupació per compte d'altri com per mitjà
de la creació de projectes empresarials o d'economia social.
L'objectiu és que els treballadors/es desempleats de 25 o més anys participen
en la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o interés social, amb un treball
efectiu i al mateix temps que adquirisquen un certificat de professionalitat, que
augmente la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.
L'execució del programa suposa la contractació d'un equip docent de 5
persones per a la gestió i impartició del taller a més de la contractació de 20
persones alumnes-treballadors/es per mitjà d'un contracte d'aprenentatge–formació
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amb una duració de 12 mesos. L'inici del taller es realitzarà abans de finalitzar el
2019.

