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L’Ajuntament de Mollet aposta per la formació i la
inserció d’aturats de llarga durada
L’objectiu del programa MARMI és inserir laboralment els participants, a
més de dotar-los de noves eines per millorar la recerca de feina. Després
de la formació poden realitzar pràctiques en empreses.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ofereix itineraris de formació per a persones
en situació d’atur perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) amb l’objectiu
d’inserir-los laboralment a través del programa MARMI (Mesures actives
d'inserció laboral per a perceptors de la Renda Mínima d’Inserció). Aquest
programa està impartit per l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació de l’Ajuntament de Mollet (EMFO) i combina formació, tutories de
seguiment i orientació i 100h pràctiques en empresa per optimitzar la recerca de
feina.
En finalitzar el projecte, el 60 participants del programa 2015-2016 hauran
desenvolupat unes 468 hores de formació en què hauran après a desenvolupar
les seves competències, alhora que adquireixen coneixements del mercat laboral
per tal d’augmentar les seves possibilitats d’inserció. Així, els ciutadans aprenen
eines per elaborar un currículum atractiu, una carta de presentació o superar una
entrevista de feina. També s’inclou un mòdul d’autoocupació i nocions
d’informàtica bàsica per potenciar l’ús d’Internet per a la recerca de feina.
A banda de la formació en grups reduïts, els participants compten amb el suport
i les tutories individuals de seguiment de l’equip d’EMFO. D’altra banda, i al
finalitzar la formació, els participants tenen la possibilitat de realitzar pràctiques
en empresa per tal d’aplicar i consolidar les habilitats adquirides en un entorn
real (100h).
Del programa MARMI 2014-2015, s’han inserit laboralment 9 participants del dels
60 beneficiaris totals, segons seguiment actual. El projecte “Mesures actives
d'inserció laboral per a perceptors de la Renda Mínima d’Inserció” (MARMI) està
subvencionat pel Fons Social Europeu i per la Generalitat de Catalunya.
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