Les persones ocupadores cada cop valoren més
l’aportació de la participació associativa en el
desenvolupament de competències i habilitats
reconegudes en l’àmbit del treball.

activat.ferrerguardia.org

Amb el projecte activa’t pretenem que els i les
joves continuïn desenvolupant les seves competències i habilitats a partir de la participació a
entitats del territori. Pensem que la participació
en associacions pot aportar als i a les joves la possibilitat d’ampliar la seva experiència en aspectes
que poden ser aplicables a l’àmbit laboral i així
fer créixer els seus currículums.

Per a més informació:
FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA

fundacio@ferrerguardia.org
T. 93 601 16 44

Els i les joves que participin d’aquest projecte viuran un període de creativitat, de creixement i de
revaloració de les pròpies capacitats i potencialitats. Ampliaran la seva xarxa, la seva implicació i
participació en el teixit social del seu entorn.

Si vols fer créixer el projecte, posa’t en contacte
amb nosaltres i suma’t a la millora de l’ocupabilitat juvenil.

Amb el suport de:

QUÈ US OFERIM

COM FUNCIONA
JOVES

Suport als projectes
Enfortiment del teixit social

Una de les reivindicacions històriques de les associacions és
posar en valor la seva aportació a la societat. Aquesta aportació té múltiples perspectives:

ASSOCIACIONS

Transformació i millora del seu entorn
Transformació individual, a través de l’aprenentatge participatiu i vivencial

Acreditació de competències
Millora de l’ocupabilitat

POSANT EN VALOR
L’APORTACIÓ DE
L’ASSOCIACIONISME

Jove-Associació

Desenvolupament

Acreditació

Establiment
d’objectius
i compromisos

Aprenentatge de valors,
habilitats i competències.
Ampliació del capital
social i de la xarxa.
Contribució a la millora
de l’entorn.

Certificació i Carta
de recomanació

El projecte activa’t posa en valor aquestes dues vessants de
l’aportació de la tasca associativa, i és una nova oportunitat
perquè les entitats puguin demostrar:
La seva implicació social
El seu compromís amb la millora de l’ocupabilitat
dels i les joves

