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Els finança la Unió Europea i estan adreçats a persones de 16 a 21 anys
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El CEMFO convoca els cursos de
formació ocupacional Youthstart

La UGT obre
un telèfon per
fer denúncies
laborals:
902 24 02 90
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ARXIU

El Centre Municipal de Formació
Ocupacional i Orientació per al
Treball (CEMFO) té oberta la preinscripció dels cursos de la Iniciativa Comunitària Youthstart per a
joves d’entre 16 i 21 anys, corresponents a 1999. Aquests cursets
estan finançats pels fons socials
de la Unió Europea. Els cursos corresponen a les disciplines de servei de restaurant i bar, ajudant de
cuina, introducció a l’electromecànica i atenció al públic. Els dos primers començaran aquest mes de
març i els altres dos a l’abril.
El CEMFO té preparats altres
cursos que començaran al llarg del
segon semestre de 1999 quan rebin la conformitat dels cofinançadors, el Departament de Treball de
la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Els cursos tenen una part
de formació teòrica i pràctica al
centre de formació que, en els de
durada més llarga, es combina
amb un període de pràctiques en
empreses del sector durant un
mes i mig.
La formació ocupacional és
una oportunitat de trobar feina per
a moltes persones a l’atur. Als joves sense formació acadèmica els
dóna l’oportunitat de rebre una
orientació professional i als adults
els ofereix la possibilitat de rebre
uns coneixements per canviar de
professió o per reciclar-se, oferintlos una formació actualitzada i
pràctica.

L’APUNT

Les escoles tallers permeten la reinserció laboral dels joves menors de 25 anys

Noves escoles taller per a joves a l’atur
L’Ajuntament ha engegat dues noves escoles taller i una nova casa d’oficis per facilitar la reinserció en el món laboral de joves sense feina menors de 25 anys. Aquests tallers de formació ocupacional se sumen als 13 ja existents a la ciutat i
en els quals estudien 750 alumnes d’entre els 16 i
els 25 anys.
La rehabilitació i el manteniment de l’ermita
de Bellvitge centrarà les tasques d’una d’aquestes escoles taller, que es va obrir al desembre. A
més, té encomanades diferents actuacions urbanístiques en espais públics i la conservació del
jardí del Centre de Formació Ocupacional Cobalto.

La casa d’oficis, de la seva banda, té previst
portar a terme la restauració de la zona del pati
del Centre Catòlic, a la rambla de Just Oliveras, i
el manteniment de les instal·lacions municipals
de l’Àrea de Serveis Socials.
Paral·lelament, a l’altra nova escola taller, que
té una durada de dos anys, estudien 50 joves que
aprenen tasques de sanejament, lampisteria, pavimentació i manteniment d’equipaments com ara
escoles o poliesportius.
Els estudiants, que també reben formació teòrica, a la vegada que aprenen un ofici millorant la
ciutat, cobren un salari per la seva feina.

La UGT de Catalunya ha posat
en marxa un nou servei pioner a
Espanya. Des del passat 15 de febrer funciona el telèfon confidencial contra els abusos laborals,
adreçat a les persones que volen
denunciar situacions de discriminació o abús en els seus llocs de
treball.
Mitjançant un contestador automàtic, el 902 24 02 90 recollirà
les queixes dels treballadors, els
seus companys o els seus familiars durant les 24 hores del dia.
Amb aquest telèfon, la UGT vol
ajudar els treballadors que, per no
tenir un contracte o trobar-se en
una situació laboral precària, no
s’atreveixen a denunciar el seu problema per por que perdin la feina,
o casos en els quals l’empresa incompleix el conveni col·lectiu.
El sindicat farà diàriament un
seguiment de les trucades. A partir de les denúncies, la UGT farà
les verificacions oportunes i, setmanalment, traslladarà les queixes a
la Inspecció de Treball. Aquesta organització efectuarà una revisió rutinària a les empreses denunciades i comprovarà si es compleix
la legalitat vigent.
Cal destacar el caràcter confidencial de la trucada, que preserva la identitat de les persones que
fan la denúncia. Des que s’ha posat en marxa aquest servei, el telèfon contra els abusos rep una
mitjana de cent trucades al dia.

