Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Programa TLN International Mobility
(Convocatòria 2015)

#SOCalteucostat

Objectiu del programa avaluat
Iniciativa conjunta de 15 estats membres o regions europees per tal
de lluitar contra la desocupació entre els joves mitjançant la
mobilitat transnacional. L’objectiu és afavorir accions que millorin
l’ocupabilitat dels joves i les seves competències professionals,
promovent estades de treball formatiu en altres països.

Projectes i persones participants

7 projectes: 5 associacions i 2 fundacions
114

Joves sense estudis postobligatoris o sense experiència laboral
Mitjana de 11,77 setmanes d’estada

Actuacions ocupacionals
Donar una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o realització d’un període
de pràctiques en un termini de quatre mesos després d’haver acabat l’educació
formal o d’haver quedat en situació de desocupació.

Inversió
Import atorgat amb cofinançament del Fons Social Europeu – FSE

999.332,86 €

Metodologia de l’avaluació

360º
Ex-ante

Ex-post

L’avaluació ex post
mesura els resultats i
impactes després de
l’execució del
programa

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

Qualitativa

Quantitativa

Els mètodes quantitatius
inclouen l’anàlisi de
dades disponibles i els
qualitatius entrevistes i
grups de treball

Holística

Parcial

L’avaluació holística se
centra en la fase de
disseny del programa,
fins a la seva
implementació,
resultats i impacte
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Perfil de la persona participant

Resultats
Grau d’utilitat per orientar la carrera
professional

45% dones

Positiva: el 86% opina que va influir: El 50%
creu que l’experiència ha estat molt útil, el
36% que poc útil, i el 14% considera que no va
influir en la seva carrera professional.

55% homes
Edat
53%
34%

Utilitat en la feina actual

13%
Menys de 20 De 21 a 25
anys
anys

De 26 a 29
anys

Nivell d'estudis
Màster i doctorat

8%

Majoritàriament
participen joves
amb estudis
finalitzats sense
experiència
laboral

Superior

57%

Secundària postobligatòria

17%

Secundària obligatòria

17%

Primària

Els participants que han aconseguit feina,
afirmen que en relació als aprenentatges
apressos durant les pràctiques en el país
estranger en relació a les competències
requerides en els llocs de treball:
• el 26,09% afirmen que ha tingut molta
utilitat;
• el 41,30% utilitat minsa;
• 19,57% poca utilitat i
• 13,04% gents útil.

Satisfacció
L’aspecte més valorat és l’oportunitat de tenir
una experiència de vida i personal en un país
estranger.

1%

Impacte
Inserció laboral

62,75%
dels joves tenien una feina al cap de sis
mesos de la finalització del programa.

53,69%
jornada completa

46,31%
jornada parcial

Durada de la feina

42,19%

El
de les persones
que van aconseguir feina, encara
tenien aquesta feina als 6 mesos
posteriors a la finalització del
programa.

43,75%

Un
van tenir 2 o 3
feines durant aquest període.

Normalment són contractes de curta durada, i tan sols
un 7,9% tenen caràcter indefinit.

La convocatòria
2015 va ser l’estrena del
programa a Catalunya,
per aquesta raó els
resultats són
moderadament
satisfactoris. Es detecta
una millora en
l’aprenentatge d’idiomes
forans i maduresa
personal, i no tanta en la
millora de la situació en el
mercat de treball.

Recomanacions
 Aprofitar el caràcter plurianual de la convocatòria conjunta per estendre la temporalitat plurianual de la catalana.
 Focalitzar el públic destinatari en aquells joves que han abandonat prematurament els estudis i estan en una situació
de desorientació personal.
 Millorar la col·laboració amb les institucions locals i amb les Oficines de Treball.
 Explicitar en un document o certificat les competències adquirides o desenvolupades.
 Preparació per part de les entitats col·laboradores del retorn i obertura de portes a empreses.
 Millora de protocols i documentació estandarditzada.
Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

