Tres nois vinculats al servei de joves de l’SPAI del Prat formaran part del programa INSERsport

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va presentar la passada setmana el
programa INSERsport, amb el qual es busca la formació i la inserció laboral de joves en risc
d’exclusió social mitjançant l’esport. El juvenil és un dels col·lectius més vulnerables i més
afectats per l’actual situació de crisi econòmica, que ha tingut com a conseqüència l’increment
de l’atur, la precarietat laboral i l’empitjorament de la qualitat de vida de les persones més
desfavorides socialment.

És per això que l’Àrea d’Acció Social de la UFEC ha posat en marxa el programa INSERsport,
dirigit a joves en risc d’exclusió social, usuaris de les entitats del tercer sector amb les quals la
UFEC ha creat sinergies per treballar en xarxa. Aquesta col·laboració s’ha ampliat i té ara el
seu pes principal en les federacions i clubs esportius sensibilitzats amb aquesta problemàtica.
Seguint les línies del Pla Estratègic de l’Esport de la Unió Europea, INSERsport incideix sobre
la formació esportiva, la inserció laboral, la paritat, els hàbits saludables i la inclusió de les
persones amb discapacitat.

Com remarca Gerard Esteva, president de la UFEC, l’entitat que presideix no només potencia
l’activitat esportiva sinó també la vessant social de l’esport, que vehicula principis com “la
cooperació, el treball en equip i la solidaritat, valors que lliguen plenament amb aquest
projecte”. Els 100 joves que formaran part del programa INSERsport aprendran un esport,
obtindran el certificat federatiu que els permetrà treballar com a monitors i àrbitres, i seran
contractats per a una primera feina relacionada amb el que han estudiat. Amb aquest programa
es vol incentivar que aquesta primera feina sigui un pont amb altres feines i amb l’ampliació
dels estudis.

Des d’ATRA estem molt contents de fer-vos saber que tres joves vinculats al Servei d’Atenció
al Jove i a l’Adolescent de l’SPAI del Prat de Llobregat (Servei Integral per a les Conductes
Addictives) han estat seleccionats per participar en aquest programa. Aquesta setmana
començaran la formació i els desitgem molta sort!
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Enllaços d’interès:
UFEC – “ Projecte INSERsport ”
UFEC – “ INSERsport comença a caminar ”
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