Ajuntament de Mataró

PROJECTE EUROPEU
SOCIALNEET: De les organitzacions de la societat civil a l'emprenedoria social.
Lluitant contra l'atur juvenil

Mataró formarà part d’un projecte europeu per a la inserció laboral de joves
en l’economia social.

El projecte ha estat seleccionat i serà finançant pels fons ACTIVE YOUTH - EEA and Norway
Grants Fund for Youth Employment (Noruega, Litchenstein, Islandia).

El principal repte que aborda el projecte és la inserció dels joves sense ocupació i que
actualment estan sense cursar estudis (NEET, amb les sigles en anglès).

L'objectiu del projecte és l'establiment de solucions empresarials socials innovadores i la
recerca d'ocupació en empreses socials per persones joves en situació d’atur d'entre 18 i
29 anys i en particular de 25 a 29 anys que no estan estudiant. Es tracta d’adquirir
capacitació i experiència en empreses, entitats i organitzacions de l’economia social,
empreses arrelades al territori que situen a la persona al centre i cerquen l’impacte social.

Els resultats esperats constitueixen l'augment de l'ocupabilitat de NEETS en cinc sectors
principals com ara Cultura i Indústria Turística, Assistència Sanitària, Agricultura,
programari informàtic i de codi obert i fonts alternatives d'energia, la millora de la creació
de xarxes i la creació de capacitats de l'economia social. El projecte cercarà l'establiment
d'una xarxa experta de cooperació transnacional en vuit països de la UE, l'augment de
l'adquisició de competències dels NEET i l'augment de la consciència sobre l'impacte i la
solució pràctica que la innovació social i l'emprenedoria en clau social poden tenir per
afrontar l'atur juvenil.

Servei d’Estratègia i Governança
Ajuntament de Mataró

El valor afegit transnacional del projecte està garantit pel seu abast geogràfic, ja que hi
participen organitzacions, entre elles l’Ajuntament de Mataró, d’un total de 8 països. A més
de l’Ajuntament de Mataró, organitzacions de Grècia, Itàlia, Eslovenia, Portugal, Polònia,
Làtvia i l’Institut d’Estudis d’Economia Social d’Atenes com a líder del projecte.
El pressupost global del projecte és de 1.985.000 €, per Mataró 266.348 € amb un
cofinançament del 85%, i tindrà una durada de més de dos anys, fins mitjans del 2021,
amb iniciatives com tallers i seminaris, cursos de capacitació per a nous emprenedors
socials, formació per a membres d’entitats socials per a actuar com a mentors, activitats de
sensibilització per als joves, la creació i posta en marxa d’un punt de trobada, avaluació i
mesura del capital social local...

Per al conjunt del projecte s’espera capacitar/formar un total de 1.200 joves, el que
suposaria per al cas de Mataró al voltant de 170. Així mateix, caldrà comptar amb la
implicació de les entitats dels territoris en l’àmbit de l’economia social, 250 entitats per al
conjunt del projecte, unes 35 en l’entorn mataroní.

El projecte SOCIALNEET_De les organitzacions de la societat civil a l'emprenedoria social.
Lluitant contra l'atur juvenil encaixa directament amb els objectius plantejats en el Mataró
2022, el pla d’abast estratègic que ha d’ajudar la ciutat a afrontar els principals reptes
identificats per als propers anys, i en especial amb el repte de lluita contra l’atur i creació
d’ocupació de qualitat.

RESUM D’ACTIVITATS DE MATARÓ COM A SOCI DINS DEL PROJECTE

Participació en reunions de projectes (inici, comitè directiu i treball en curs).
Participació en conferències de projectes.
Activitats de sensibilització cap a NEETS i entitats, organitzacions de la societat civil,
Creació i funcionament d'un punt de trobada NEETS - Supervisió i administració del punt de
trobada
Cursos de formació (indústria cultural i turística, assistència sanitària, agricultura,
informàtica i programari lliure, fonts alternatives d'energia) per a nous emprenedors
socials.
Formació basada en el treball en organitzacions de la societat civil, entitats.
Avaluació i mesura del capital social local / Creació d'un registre de recursos i equips no
utilitzats
Cursos dirigits als membres experimentats de les entitats, organitzacions de la societat civil
per actuar com a mentors
Tallers de capacitació / Seminaris a organitzacions de la societat civil dirigides a
l'emprenedoria social
Plans d'empresa exemplars i innovadors per a empreses socials.
Serveis d'assessorament i consultoria per al desenvolupament i operació d'empreses
d'emprenedoria per NEET.
Organització de jornades informatives i de difusió, mitjançat jornades presencials i amb
xarxes socials.

Mataró, 25 de març de 2019

