
24 de gener del 2017

HORARI OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP :  matins de dimarts a divendres de 10 a 14h
              tardes de dilluns a dijous de 16:30 a 19h

WEB OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP: http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-del-baix-camp

CORREU @: baixcamp@oficinajove.cat

TWITTER OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP: @OJBaixcamp

Comentaris

El servei és fruit de la col.laboració amb l'entitat sense ànim
de lucre OpenEurope de Reus. L'objectiu principal del Servei
de Mobilitat és informar i assessorar els i les joves, entitats i
els /les professionals de joventut en temes de mobilitat i
projectes europeus (Servei de voluntariat Europeu,
Intercanvis juvenils, etc..). El servei obre els dimecres a la
tarda presencialment a l'Oficina.
mobilitat.baixcamp@oficinajove.cat

Assessoria sobre cultura, participació i associacionisme.
Hores concertades. baixcamp@oficinajove.cat

PROPOSTES DE COL.LABORACIÓ AMB LA COMARCA: 1 formació de professionals en temes específics des dels nostres serveis per tal de que siguin ells els que puguin assessorar els joves dels seus municipis (mínim de 5 tècnics i/o professionals per realitzar la formació)
2 assessoraments personalitzats als professionals dels municipis
3 suport en la realització de tallers i activitats formatives vinculades a l'emancipació juvenil
4 activitats descentralitzades a demanda ( cal tenir un grup mínim de 10 joves per desplaçar-se als municipis)
5 tallers als instituts de la comarca  (el tècnic del municipi pot fer d'enllaç entre l'oficina Jove i l'institut del seu municipi) El 2016 es van realitzar 4 xerrades del Servei de Treball a l'institut de Riudoms
6 intercanvi d'informació sobre recursos que ofereix cada municipi ( es pot fer un volcatge al web de la Oficina Jove)
7 recull de necessitats dels diferents muncipis en relació a aquests àmbits temàtics

OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP

L'Oficina Jove és la porta d’entrada als joves de la comarca del Baix Camp a la informació i orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove. A l'Oficina Jove els joves de la comarca
poden trobar informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: treball i emprenedoria, educació, salut i mobilitat internacional.

OJ SERVEI ACTIVITATS que s'ofereixen

OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP

Servei d'informació juvenil:

Informació i orientació general

Té l’objectiu d’informar i assessorar els joves, difondre els
serveis que tenen al seu abast i facilitar mitjançant
l’informació la pressa de decisions. Atenció directa
sij.baixcamp@oficinajove.cat

Viatgeteca: fons documental de guies turístiques de tot el món d'autoconsulta i
expedició de carnets internacionals: alberguista, ISIC i ITIC
Orientació educativa i formativa
Orientació cultural
Acreditació de competències
Treball i garantia juvenil (1a atenció)
Visites guiades per grups a la Oficina Jove
Dinamització de la informació (tallers formatius)
Servei d'ordinadors per autoconsulta d'internet
Zona d'estudi per estudiar o fer treballs en grup

Servei de Salut emocional

Servei d'atenció personalitzada i treball grupal on es treballen habilitats de
competència emocional: autoestima,autocontrol, capacitat de tolerar la
frustració, empatia, resolució de conflictes, etc..Espai de creixement personal on
abordar diferents situacions que desconcerten i/o preocupen al jove.

Servei de nova creació amb un tècnic a 25 hores. Horari
d'atenció: els matins de dilluns, dimecres i divendres i les
tardes de diilluns i dimecres.
salut.baixcamp@oficinajove.cat

Servei de treball i emprenedoria

Orientació i assesorament personalitzat en la recerca de feina
Té l’objectiu general de millorar l’ocupació juvenil i, en
concret, facilitar l’accés dels i les joves al món del treball i
aconseguir la seva inserció laboral i vetllar perquè tinguin
tots els recursos al seu abast.
treball.baixcamp@oficinajove.cat

Assessorament jurídic i laboral

Servei d'emprenedoria

Activitats i tallers formatius

Orientació acadèmica i formativa

Servei de mobilitat internacional

Oreintació i assessorament en:
Estudis i pràctiques a l'estranger, tant remunerades com no remunerades
Treball a l'estranger de curta o llarga durada
Estades solidàries i de voluntariat (voluntariat europeu, camps de treball, etc.)
Intercanvis internacionals de curta durada
Projectes

Servei d'iniciatives juvenils
Assessorament i acompanyament a entitats i col.lectius sobre realització
d'activitats culturals, socials o de lleure, assessorament sobre associacionisme,
etc.


