OMIX VEDRA

PROGRAMA “GARANTIA XUVENIL”

(OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL)
O principal obxectivo é dinamizar a información (tanto
a xerada polo propio concello, como a das diferentes
entidades públicas (Xunta, Deputación, Ministerios,... e
por suposto tamén agrupacións, asociacións,...)

Iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das
mozas e mozos menores de 30 anos ao mercado de
traballo, sendo imprescindible atoparse inscrito neste
programa para poder acceder a calquera acción formativa
ou laboral para este colectivo.

** Servizo de Novas
** Facebook Municipal
** Páxina Web
** Boletín Informativo
Que che ofrece a túa Omix:
- Expedición do Carné Xove.
- Información sobre calquera dos outros carnés para a
mocidade (alberguista, ISI).
- Asesoramento, información, tramitación sobre calquera
acción relacionada coa mocidade (estudos, axudas,
recursos, transportes…)

Requisitos :

VOLUNTARIADO XUVENIL
Programa dirixido a xóvenes de entre os 16 e 30 anos.
As áreas onde se desenvolverán as diferentes accións de
voluntariado son: atención a peregrinos, dinamización
sociocultural, accións ambientais, accións deportivas...
As persoas voluntarias contarán con formación, seguro
de accidentes e de R.C, e terán cubertos os gastos de
desprazamento e manutención.

VOLUNTARIADO EUROPEO
O SVE é unha experiencia de aprendizaxe no ámbito da
educación non formal, na que os/as voluntarios/as melloran
e adquiren competencias para o seu desenvolvemento
persoal, educativo e profesional, así como para a súa
integración social.
Os/as voluntarios/as levan a cabo un voluntariado nun
pais distinto do seu un mínimo de 3 meses e un máximo
dun ano.
Os gastos todos están financiados polo programa
ERASMUS+

- Ter máis de 16 e menos de 30 anos
- Non ter traballado nos 30 días anteriores á presentación
de solicitude de Garantía Xuvenil
- Non ter recibido accións formativas que leven máis de
40 horas mensuais nos 30 días anteriores a presentación
de solicitude de Garantía Xuvenil.
* Se non estás inscrito infórmate no concello

PROGRAMA “GALEUROPA”
Consiste en prácticas formativas en entidades ou
empresas públicas ou privadas de 31 países europeos. E
preciso estar inscrito en Garantía Xuvenil.
Vedra, Boqueixón e Vila de Cruces contan cun proxecto
para levar a cabo entre o 20 de agosto e o 20 de novembro.
Os países enmarcados no proxecto son Irlanda, Italia e
Reino Unido.
Que ofrece o proxecto:
Irlanda:
1464€/mes + 275€ billete avión + curso de inglés
Reino Unido:
1672€/mes + 275€ billete de avión + curso de inglés
Italia:
1350€/mes + 275 billete de avión + curso de italiano
5 horas diarias de luns a venres de prácticas en empresa
Búsqueda dunha empresa ao acorde co teu perfil.
Búsqueda de aloxamento.
Tutor, mentor persoal durante os 3 meses de prácticas.

INTERCAMBIOS EUROPEOS

DESEÑANDO O TEU FUTURO

Dentro do Programa Erasmus + atopamos esta acción
dirixida á mocidade con idades entre os 13 e 30 anos,
que ofrece a posibilidade de participar en proxectos de
mobilidade europea noutros países con estadías breves
cun tema de mútuo interese.

A finalidade deste programa é financiar os proxectos
dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos
realicen estadías-visitas non remuneradas en empresas
radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para
os efectos de que adquiran competencias, habilidades e
cualificacións que complementen o seu desenvolvemento
persoal e a súa formación.

CAMPO DE TRABALLO “VEDRA”
Campo de traballo etnográfico e de dinamización
sociocultural.
Crearase un obradoiro de artesanía en madeira e
actividades de intervención social coa infancia, a
xuventude e as persoas maiores.
Datas: do 19 ao 30 de xullo.
• Se estás interesado/a en participar nesta iniciativa
inscríbete urxentemente xa que as prazas son limitadas.

Podes achegarte pola Oficina de Emprego Municipal
e informarte sobre os Obradoiros de Emprego, os
Programas de Cooperación, os Programas de Formación
A.F.D., Programa de Integración Laboral da Deputación da
Coruña...

+ información e inscricións:
omixvedra
 981 81 46 91
novas@concellodevedra.com

+ información e inscricións:
Oficicina de Emprego
 981 81 46 92
empregoeformacion@concellodevedra.com

EMPREGO E EMPREDEMENTO

