Itineraris d’emprenedoria
juvenil

Organitza:

Financia:

Itineraris d’emprenedoria juvenil
Vives Aprende y Emprende és un programa gratuït promogut per Acció contra la
Fam i cofinançat pel Fons Social Europeu, orientat a joves que es troben amb
dificultats per accedir al mercat laboral i es plantegen l’emprenedoria com una
opció per accedir-hi.
Acompanyem i assessorem els i les joves durant el seu camí en l’emprenedoria,
ajudant-los a millorar les seves competències tècniques i emprenedores, per
augmentar així les possibilitats de generar el seu propi lloc de treball o per afrontar
amb millor eines els seu futur laboral i la seva inclusió al mercat de treball, també
per compte d’altri.
Ens ajustem i adaptem a les necessitats, capacitat i perfil de cada jove, prestant
un servei personalitzat i enfortint així la motivació i l’autoconeixement.






Tenir entre 16 i 30 anys.
Estar inscrit al Sistema de Garantia Juvenil
Trobar-se en situació de desocupació.
No estar realitzant cap activitat formativa o educativa.

Participant en el programa Vives Aprende y Emprende, els i les joves tindran
l’oportunitat de formar part d’un equip de persones que es trobin en una situació
similar a la seva i treballar cada dia per posar en marxa la seva idea de negoci.
El programa permetrà:



Rebre formació sobre com construir un negoci.
Entrenar i desenvolupar les competències emprenedores i les eines per a
la cerca de treball per compte d’altri (autoconfiança, iniciativa i presa de
decisions, flexibilitat...).




Millorar l’autoconeixement i el desenvolupament personal.
Accedir a una sèrie de recursos (manuals i guies pràctiques) de suport
durant el seu procés d’emprenedoria.

Iniciem el programa amb una avaluació de la situació actual de la persona
emprenedora per tal d’establir un itinerari personalitzat i adaptat: el Pla Individual
de Desenvolupament Emprenedor.
Després d’aquesta avaluació, es podran accedir a diferents opcions com:





Tallers grupals amb una metodologia pràctica, activa i participativa.
Formació en línia.
Assessorament individual personalitzat.
Un programa de microfinançament.

El programa Vives Aprende y Emprende s’inicia amb una entrevista individual de
coneixença en què es fa una avaluació competencial de la persona participant.
Posteriorment, s’inicia el cicle de sessions grupals formatives que tenen una
durada de 4 hores cadascuna i es realitzen al llarg de dos mesos.
Paral·lelament, es fa un assessorament individualitzat de la o el participant que es
pot perllongar més enllà dels dos mesos en què es realitzen les sessions grupals.
El programa formatiu també contempla l’opció de fer formació en línia.

El primer cicle del programa s’iniciarà el mes de setembre del 2017.
Les sessions grupals de 4 hores es desenvoluparan 2 dies a la setmana dins l’horari
acordat amb els i les participants juntament amb la persona coordinadora per tal
de tenir en compte la major disponibilitat de les participants.
Les sessions individuals es programaran fora de l’horari de les sessions grupals en
un horari a convenir entre ambdues parts.

Les persones interessades en participar o en ampliar informació poden fer-ho a
través de les següents vies:


Sol·licitud online a través del següent formulari:
https://goo.gl/forms/JoI9sOjJ9Trm0CbY2



Via email a les següents direccions:
jmartin@accioncontraelhambre.org
btaberner@accioncontraelhambre.org



Trucant de 9.00h a 18.00h al 932540381 i preguntant per Javier Martín o
Blai Taberner.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert de forma permanent i es
tancarà a l’inici de cada cicle quan aquest estigui complet.

