Ajuts al Pràcticum Odisseu
Networking d’ocupació de jove a la Ribera d’Ebre
18 de novembre de 2016

Amb la col∙laboració: dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

Pràcticum ODISSEU per a la innovació
El programa ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap el
medi rural a partir de la creació d’un programa que faciliti la seva inserció
laboral i que promogui el compromís social dels i les joves amb el seu territori
rural d’origen.

 El pràcticum ODISSEU
L’ bj ti del
L’objectiu
d l Pràcticum
P à ti
ODISSEU per a la
l innovació
i
ió és
é estructurar
t t
una proposta per facilitar el contacte entre

joves

amb ganes de

ttreballar
b ll i aprendre
d i empreses amb
b ganes de
d que els
l i les
l joves
j
tornin al medi rural, d’intercanviar coneixements amb ells/es i enriquirse mútuament a partir de les pràctiques en empresa.
L’objectiu últim és facilitar al màxim el retorn dels i de les joves al
medi rural i la seva inserció laboral.
laboral

Ajuts al Pràcticum ODISSEU
QUÈ VOLEM
Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar
l’estada de joves universitaris en pràctiques a les
empreses rurals, per tal de promoure la competitivitat
empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests
joves a les zones rurals.
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Amb la col·laboració de les entitats impulsores del programa ODISSEU i les
universitats de Catalunya.
Catalunya
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 Beneficis per a l’empresa
 Creixement empresarial: conèixer candidats amb formació
avançada que puguin incorporar-se posteriorment a l’empresa o bé
desenvolupar-hi
desenvolupar
hi una àrea de treball
treball.
 Facilitats econòmiques: cofinanciació de la contraprestació
econòmica a estudiants en pràctiques i eliminació dels costos de
tramitació del conveni de cooperació educativa amb les universitats.
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 Reconeixement: diploma acreditatiu del compromís amb el territori
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p
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p
)
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 Beneficis per a l’estudiant
 Un període de pràctiques permet comptar amb una primera
experiència per posar en pràctica els coneixements teòrics
adquirits durant la formació.
formació
 Es preveu una contraprestació econòmica mínima a l’estudiant
que realitzi aquestes pràctiques (5€/h bruts)
bruts).
 Es garanteixen estades de pràctiques de qualitat, a partir d’un
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l
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 S’augmenten les possibilitats d’inserció laboral, ja que existeix
una relació directa entre la qualitat de les pràctiques i la inserció
laboral, així com també es prioritzarà la participació d’empreses que
prevegin
p
g incorporar
p
nous llocs de treball.
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Les titulacions més demandades són:
-Educació primària (12)
-Administració i direcció d’empreses (9)
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QUAN?
Durada: mínim 300 hores.
Quan: especialment en el període estival
(gener fins al 15 setembre).

QUI?
Qui: estudiants universitaris matriculats estudis oficials (grau i màster)
al curs 2016
2016-2017
2017 (més del 50% cursat en el cas d
d’estudis
estudis de grau).
On: empreses i/o institucions de zones rurals.
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REMUNERACIÓ?
Remuneració a l’estudiant: mínim 5€/hora bruts, en funció dels mínims
requerits per cada universitat/facultat.
Ajut Odisseu
2,5 €/hora pràct.
per 300 hores

+

Empresa
>2,5 €/hora pràct.
per mín. 300 hores

=

Estudiant:
Mín. 5€/hora pràct.
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Total
d 1.500€
1 500€ bruts
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750€
750€.
A descomptar les contingències comuns per part de l’empresa (uns
35€/mes) i les contingències a l’estudiant (uns 6€/mes) així com el 2% de
l’IRPF a l’estudiant.
Altres beneficis: exempció de pagament del cost del tràmit del CCE.

Resultats 2015-2016
 Prova pilot 2015-2016
Empreses inscrites: 24 empreses i 28 ofertes de pràctiques aprovades.

Enginyeria tècnica

2

2

1

7

2

Administració empresa

Alt Empordà

Turisme

Pla d'Urgell

Ciències Experimentals

3

4

Dret-Econòmiques
Màrqueting

3

4

Ripollès

Ciències Socials
Comunicació
Educació/turisme

Pallars Jussà
Osona
Noguera
g
La Selva
Cerdanya
Baix Ebre

20

Solsonès

17

Pallars Sobirà

15
7

10
5

Alt Urgell
Ribera d'Ebre
d Ebre

0
Empreses privades

Empreses públiques, ajuntaments i
associacions

0

2

4

6

8

Resultats 2015-2016
 Convenis de pràctiques tramitats

13 convenis*
(24 ofertes
f t publicitades)
bli it d )

Empreses participants
13

Empreses han trobat a un candidat:
‐ 11 empreses han seleccionat a estudiants propers al territori (comarca/ província)
‐ 2 empreses han seleccionat candidat procedents de Barcelona

5

3

Ofertes han quedat desertes o amb algun inscrit que per disponibilitat de l’estudiant
l estudiant no han
pogut acollir
Empreses han rebut estudiants interessats però no els han seleccionat:
p
perquè
p
q no tenien el perfil
p
d’estudis requerits
q
‐ 2 empreses
‐ 1 empresa perquè els estudiants no eren propers al territori

3

Empreses amb candidats que s’han donat de baixa (2) o bé l’estudiant no s’ha presentat (1)

* Una de les empreses participants no ha complert els requisits econòmics, malgrat haver
realitzat les pràctiques no ha rebut l’ajut

Resultats 2015-2016
 AVALUACIÓ PROVA PILOT
¾ En general, es considera correcta la remuneració establerta (5€/h amb
2,5€/h ajut), el mínim d’hores (300h), així com la preferència a realitzar les
pràctiques a l’estiu.
¾ Segons l’enquesta de valoració, 3 empreses han incorporat a l’estudiant
en plantilla o amb un nou contracte de pràctiques i 3 no ho han fet per manca
d di
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de di
disponibilitat
ibilit t fifinancera.
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Convocatòria 2016-2017
 PROPERA CONVOCATÒRIA 2016-2017

¾ La propera convocatòria es realitzarà a través d’una publicació
oficial de ll’AGAUR
AGAUR (Agència de Gestió d
d’Ajuts
Ajuts Universitaris i de Recerca)
prevista al finals de gener de 2017.
¾ Es preveu doblar el pressupost i, per tant, que puguin beneficiar-se
unes 40 empreses.
¾ Període de rebuda d’ofertes entre gener i maig de 2017 en un
període interromput per part de les empreses i cerca de
candidats, amb possibilitat de seleccions parcials mensuals.
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Eines per a assessorar a empreses
 Altres materials de suport generats per Odisseu
 Tríptic Odisseu amb els contactes i informació de les borses de pràctiques universitàries

Eines per a assessorar a empreses
 Altres materials de suport generats per Odisseu
 Fitxa de contactes comarcals de pràctiques:
 Centres de formació p
professional ((titulacions i contactes de p
pràctiques)
q
)
 Contactes d’altres modalitats de pràctiques
 Borses de treball comarcals

 Formulari per a recollir les demandes en pràctiques de les empreses:
https://docs.google.com/forms/d/19K3CvcJN6Tm8QznPOj1W7HE1v_qHqZlVB5H3rVSDWr0
/viewform

Pràcticum ODISSEU per a la innovació
 Per què acollir a un o una jove en pràctiques? Necessites motius?
 Perquè hi ha joves amb ganes d’aprendre i d’aportar, i que poden enriquir
una empresa
p
amb una visió nova i diferent.
 Perquè els territoris rurals i les seves empreses necessiten que la gent
jove no marxi. Les zones rurals han de ser una opció vàlida per a qualsevol
persona i això vol dir que aquestes hi han de trobar oportunitats laborals, una
vida social enriquidora i oportunitats d’oci. Acollir un/a jove en pràctiques és una
forma d’expressar el compromís personal i de l’empresa amb el territori,
donant-los-hi l’oportunitat de formar-se laboralment i facilitant-los-hi la
incorporació al mercat de treball.
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és
t it t de
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pot fer créixer com empresa o professional. Només cal trobar la persona
adequada. Un procés de pràctiques permet comptar amb l’oportunitat de
conèixer candidats/es amb formació avançada que puguin incorporar-se
incorporar se a un
lloc de treball.

Pràcticum ODISSEU per a la innovació
 Per què acollir a un o una jove en pràctiques? Necessites motius?
 Contractar una persona en pràctiques o acollir-se a un programa de pràctiques
implica, segons la modalitat per la que s’opti, comptar amb una sèrie
d’
d’avantatges
t t
per partt de
d l’empresa
l’
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Seguretat Social, cobertura de les despeses en concepte de tutoria, avantatges
fiscals quan es transforma un contracte de pràctiques en contracte laboral, etc.)
 Acollir un/a jove en pràctiques ens pot ajudar a fer un esforç en la nostra
planificació empresarial. El fet que arribi una persona nova a una empresa pot
contribuir a que fem un pas endavant millorant la planificació,
planificació el treball en
equip, l’estructuració i delegació de feines, endreçar idees, objectius
empresarials...
 Tots hem estat joves i hem volgut una oportunitat. En aquests moments hi ha
joves que estan esperant aquesta oportunitat per demostrar el què valen.

Més informació:

p
practicum@odisseujove.cat
@
j
Telf. 973.48.16.44 / 685.52.30.28 (Gemma Estany)
http://www.odisseujove.cat/serveis-per-a-joves-ihttp://www
odisseujove cat/serveis per a joves i
empreses/practicum-i-beques-odisseu/

