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Oficina Jove

Direcció:
Carrer Peresall, 3
(Casal Pare Manyanet)
25620 Tremp
Tel.

973 65 48 18

-

joventut@pallarsjussa.cat

Que és l'Oficina Jove

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a dissabte: 10:30h a 14:00h
Dissabte: 18:00h a 20:00h

del Pallars

De l'11 de setembre al 24 de juny:
També dilluns i dimecres de 16:00h a 18:30h
www.oficinajove.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General de Joventut

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Tremp

Jussà

Qui som?
El Projecte Oficina Jove del Pallars Jussà, té com a principal objectiu esdevenir,
no només un centre que aglutini els serveis adreçats als joves, sinó sobretot un
laboratori de projectes transversals i estratègics que canalitzi les diferents
actuacions interinstitucionals adreçades a millorar la vida dels joves de la
comarca en aspectes que tenen a veure amb la seva emancipació.
Treball, salut, habitatge i participació seran els principals eixos sobre els que se
centrarà l'activitat de l'Oficina, buscant sinèrgies amb altres departaments amb
els quals s'establiran òrgans de treball conjunt des d'on es farà una anàlisi de la
realitat dels joves de la comarca en cada eix per tal d'impulsar projectes
conjunts i transversals.
La motivació principal per a la creació d'aquesta Oficina Jove és la de donar als
joves de la comarca un espai de referència on cercar les respostes a les seves
necessitats. Per aquest motiu, el projecte està obert a totes aquelles entitats i
organismes que vulguin treballar amb aquest sector de la població d'una forma
coordinada.
Aquest espai, que compartirà l'edifici del Casal Pare Manyanet, comptarà també
amb diferents espais complementaris de l'Epicentre com l'auditori, el laboratori,
la biblioteca ...

Serveis al teu abast:
Treball
L'Oficina Jove ofereix informació i assessorament per a la recerca de feina i
l'emprenedoria jove alhora que s'impulsen projectes relacionats amb
l'autoocupació i la inserció laboral entre els quals destaquen:
·
Premi Jove Emprenedor/a, que anualment distingeix un projecte
d'emprenedoria liderat per joves de la comarca.
·
Projecte Fórmula Jove, que inclou formació i pràctiques en empreses.

Garantia juvenil
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu pensat per a reduir
l'atur juvenil. Els joves inscrits d'entre 16 i 24 que compleixin els requisits,
en un termini de quatre mesos, rebran una oferta de treball, assessorament,
pràctiques o formació per tal de donar sortida a la seva situació.

Salut
L'Oficina Jove dóna assessorament sobre els recursos que ofereix la
comarca relacionats amb la salut jove, alhora que impulsa projectes que
treballen l'adquisició d'hàbits saludables per disminuir les conductes de risc
en diferents àmbits.

Educació
Oferim als joves informació i assessorament
personalitzat en àmbits com:
Estudis obligatoris.
Estudis postobligatoris.
Formació per a l'educació en el lleure.
Ajuts i beques.

Mobilitat internacional
Donem informació i assessorament a joves de fins a 35 anys per a treballar,
fer pràctiques o voluntariat a l'estranger.

Punt d'informació i orientació juvenil
EXPEDICIÓ DE CARNETS
Carnet d'alberguista.
Carnet internacional d'estudiant .
Carnet internacional de professor.
Carnet Jove.
VACANCES
Colònies (generalitat, privades...).
Camps de treball.
ASSOCIACIONISME
Notificació activitats de lleure.
Assessorament per a la creació d'una entitat juvenil.

