“UNHA OLLADA AO FUTURO”
OBRADOIRO SOBRE EMPREGO PARA A MOCIDADE

Santiago de Compostela, 11 maio de 2016
Facultade de Filosofía da USC

Esta actividade realizase a través do Proxecto #JovEU, enmarcado no programa
europeo Erasmus + que promove a Unión Europea a través do Instituto da Juventud de
España – INJUVE.
Este proxecto, liderado dende EAPN España, permite que mozos e mozas con menos
oportunidades e en situación de vulnerabilidade social, atopen canais de
participación activa na vida democrática co fin de acadar resultados útiles para a
elaboración das políticas de xuventude.
Por isto, o obradoiro, organizado por EAPN Galicia ten un dobre obxectivo: por unha
banda un coñecemento básico sobre a situación da mocidade galega e dos recursos
sociais (becas, axudas, programas) destinados a mellorala súa empregabilidade.
Por outra banda, pretende servir de reflexión sobre se as políticas de emprego e
formación dirixidas a mocidade son suficientes para acadar os seus obxectivos,
procurando a través desta xornada definir unha serie de propostas da xuventude
dirixida aos principais axentes implicados no seu benestar.
O taller está dirixido a persoas menores de 30 anos con interese en afondar nas
políticas de emprego e formación para a mocidade, a través dun coñecemento
activo e participativo.
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Programa
16:00h Presentación do obradoiro.
16.15h Presentación do proxecto JovEU.
16:30h Situación da xuventude galega. Noelia Blanco Guerra. Traballadora social e
Coordinadora do Grupo de Participación de Mocidade de EAPN Galicia.
17:00h Mesa redonda. Xuventude e emprego: recursos para moz@s:


A garantía Xuvenil e o FP Dual. Xosé Alberte Cea. Orientador laboral do Concello de
Vigo.



Becas e axudas para mocidade. Conchi Cuña. Informadora xuvenil e educadora
social.

18:15h-20:00h Grupos de Traballo. Propostas da mocidade para mellorar a súa
empregabilidade.
Matrícula: gratis. Inscrición previa obrigatoria neste enlace:
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