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El servici itinerant es consolida després de la bona acollida en els municipis

Durant els mesos de setembre i octubre, el Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l'Ocupació de la Plana Baixa ha atès de forma personalitzada en els municipis del territori a
més de 20 persones desocupades i 7 emprenedors.

Amb aquest servici itinerant, a tots aquells desocupats menors de 30 anys se'ls ha informat
sobre la iniciativa Garantia Juvenil, un programa destinat a ajudar a aquest segment de la
població per a abordar les seues primeres oportunitats laborals, conèixer els incentius per a la
seua contractació o els recursos disponibles per a millorar la seua qualificació professional.

D'altra banda, als desocupats afectats per la bretxa digital, se'ls ha facilitat recursos propis
elaborats pel Consorci per a incrementar també les seues oportunitats laborals. A més, se'ls ha
derivat a entitats del territori involucrades en la inserció sociolaboral de la societat, prestant
especial atenció al servici de LABORA.

Així, doncs, durant aquest temps s'ha aprofitat el servici itinerant per a visitar els forns del
territori, els quals han participat en la campanya #ActivemElComerçLocal. Des del Consorci,
el personal tècnic els ha oferit informació d'interés i assessorament sobre l'ajuda Kit Digital,
una iniciativa vigent del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Quant a l'atenció personalitzada a persones emprenedores, se'ls ha derivat a l'organització
Secot, ja que aquesta entitat treballa amb el Consorci a través d'un conveni de col·laboració
per a assessorar en matèria d’emprenedoria. Així mateix, des del Consorci se'ls ha fet un
seguiment i se'ls ha enviat informació sobre jornades, esdeveniments, ajudes o subvencions
concernents a l'emprenedoria.

Finalment, a tots els usuaris atesos se'ls manté informats sobre recursos, ajudes, així com
subvencions que puguen ser del seu interés i se'ls fa un seguiment de la situació de cada un
d'ells.


