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Té com a objectiu principal fomentar l'esperit 
emprenedor entre les persones joves per 
facilitar el seu accés al món laboral a través de 
l'ocupació per compte d'altri, l'autoocupació i 
altres formes d'economia social.  

La visió de Vives Projecte és que les persones 
que pertanyen a col·lectius amb dificultats 
tinguin les mateixes oportunitats per accedir a 
una ocupació o autoocupació. 

Vives Projecte 

http://www.vivesproyecto.org/
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Llançadores 
D'Ocupació 

  
És un equip de 20 persones aturades, actives i solidàries 

que, amb l'ajuda d'un/a coach, s'organitzen com una 

empresa per impulsar la inserció laboral dels 

participants. 

Es treballa en la millora de les 
competències personals, 
socials i laborals per fomentar 
la inserció laboral. 

Finalitat: 
 

Facilitar la inserció laboral per 
compte propi o aliena de 
persones en risc d'exclusió, 
orientar la seva carrera 
professional i promoure 
l'adquisició i desenvolupament de 
competències per a l'ocupació. 

Qué es una Llançadora d'Ocupació? 



Programa cofinanciado por el  

Fondo Social Europeo dentro del  

marco del POLCD 2007-2013 

Com ho fem? 
  
Durant els cinc mesos que dura una llançadora es 
desenvolupen de forma complementària quatre línies 
metodològiques que asseguren l'èxit del projecte: 

Coaching Grupal Coaching 
individual 

Intermediació 
Laboral 

Tallers 
d'Emprenedoría 

-INTEL·LIGENCIA 
EMOCIONAL 
 
- TEAM 
BUILDING 
 
- PÍLDORES 
FORMATIVES 

-DESENV. 
PERSONAL 
 
- SUPERACIÓ DE 
LÍMITS 
 
- ASSUMIR 
REPTES 

- CONTACTE 
AMB EMPRESES 
 
- MAPA LOCAL 
DE RECURSOS 
 
- CAPTACIÓ 
D'OFERTES 

- 7 TALLERS. 
 
 
- REALITZACIÓ 
DE PLANS 
D'EMPRESA 
 
- MENTORING 

Llançadores 
D'Ocupació 
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VOLUNTARIAT CORPORATIU 
 

La col·laboració de les empreses a través del voluntariat 
corporatiu suposa una gran aportació a nivell 
d'experiència, contactes i creació de xarxes que provoca 
un impuls en les persones beneficiàries. 

TALLERS 
PROFESSIONALS 

TUTORITZACIÓ DE 
PLANS D'EMPRESA 

MENTORING 

- ENFOC PRÀCTIC 
 
- TEMÀTIQUES: 
MARCA PERSONAL, 
CV, XARXES, 
ENTREVISTES, 
ANGLÈS, 
COMUNICACIÓ... 

–RECOLÇAMENT 
PROFESSIONAL 
 
- ELABORACIÓ DE 
PLA DE NEGOCI 

- PROCÈS DE 
MENTORING 
INDIVIDUAL AL 
FINALITZAR EL 
PROJECTE 

Llançadores 
D'Ocupació 
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Lanzadera Sant Boi de Llobregat 

Gràcies! 

http://www.vivesproyecto.org/

