
NOTA DE PREMSA

La Fundació Àmbit Prevenció posa en marxa el Programa
Orienta, per fomentar la inserció laboral de 90 persones

La iniciativa, que acaba d´arrancar al novembre, es desenvolupa a la delegació
de la nostra entitat a la capital del Maresme, a Mataró

Fundació Àmbit Prevenció, 7 de novembre de 2022, Barcelona.

La Fundació Àmbit Prevenció posa en marxa un nou programa per fomentar la inserció
laboral. Es tracta d’Orienta, que es desenvolupa a la delegació de Mataró i beneficiarà a 90
persones.

El programa, que s’ha iniciat el 2 de novembre, està adreçat a persones treballadores
demandants d’ocupació en situació d’atur i a persones treballadores que es troben en situació
de precarietat laboral. Les persones participants han d’estar inscrites al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa.

El Programa Orienta ofereix la possibilitat de participar en accions d’orientació i
acompanyament a la inserció laboral, així com de coneixement de l’entorn empresarial, per
tal que puguin assolir coneixements i millorar les seves competències. L’objectiu últim és la
seva inserció social i laboral.

Com participar-hi

Les persones interessades poden adreçar-se a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la
nostra entitat (C. Llauder 123, local, Mataró), en horari de 8.30h a 14.30h.

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb
fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Les accions són sense cost per a les
persones participants.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat.

Fundació Àmbit Prevenció, 7 de novembre de 2022, Barcelona.

http://serveiocupacio.gencat.cat


NOTA DE PRENSA

La Fundació Àmbit Prevenció pone en marcha el Programa Orienta,
para fomentar la inserción laboral de 90 personas

La iniciativa, que acaba de arrancar en noviembre, se desarrolla en la delegación
de nuestra entidad en la capital del Maresme, en Mataró

Fundació Àmbit Prevenció, 7 de noviembre de 2022, Barcelona.

La Fundació Àmbit Prevenció pone en marcha un nuevo programa para fomentar la inserción

laboral. Se trata de Orienta, que se desarrolla en la delegación de Mataró y beneficiará a 90

personas.

El programa, que se ha iniciado el 2 de noviembre, está dirigido a personas trabajadoras

demandantes de empleo en situación de desempleo y personas trabajadoras que se

encuentran en situación de precariedad laboral. Las personas participantes deben estar

inscritas en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) con la demanda activa en el

momento de iniciar el programa.

El Programa Orienta ofrece la posibilidad de participar en acciones de orientación y

acompañamiento a la inserción laboral, así como de conocimiento del entorno empresarial, a

fin de que puedan alcanzar conocimientos y mejorar sus competencias. El objetivo último es su

inserción social y laboral.

Cómo participar

Las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficina de Trabajo correspondiente, o bien a

nuestra entidad (C. Llauder 123, local, Mataró), en horario de 8.30h a 14.30h.

Esta actuación está promovida e impulsada por el Servicio Público de Empleo de Cataluña, con

fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las acciones son sin coste para

las personas participantes.

Para más información: http://serveiocupacio.gencat.cat.

Fundació Àmbit Prevenció, 7 de noviembre de 2022, Barcelona.
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