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PROXECTO GRUNDTVIG 

PROGRAMA DE APRENDIZAXE 
PERMANENTE

NoNEETs

Os Socios:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (France) 

ACFI-FIAS.  
Action Coordonnée de Formation et d’Insertion  
www.acfi.be (Belgium)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
www.xuventude.xunta.es
(Spain)

ATLANTE Società Cooperativa (Italy)

ADR SM - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Romania)

CZECH DEX czechdex.cz 
(Czech Republic)

D.X. XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
ED. ADMINISTRATIVO SAN LAZARO, S/N 3ª PLANTA

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
+ 34 981 54 48 07

xuventude@xunta.es
 www.xuventude.xunta.es

Programa de acciÓn 
en el ámbito del 
aprendizaje permanente
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su 
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de 

la información aquí difundida
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Proxecto NoNEETs 

TES ENTRE 15-29 ANOS E…

•	Desempregado/a de curta ou longa duración? 
•	Non asistes a cursos de formación?
•	Con responsabilidades familiares? 
•	Enfermo/a ou discapacitado/a? 
•	Na procura de educación, formación ou 

oportunidades laborais?

Entón ti es un NINI!!!
   TEMOS UN PROXECTO PARA TI

QUE É O NOSO PROXECTO?
O noso proxecto, que se chama NoNeets, está financiado 
pola Comisión Europea ao abeiro do Programa de 
Aprendizaxe Permanente (PAP) e involucra a varias 
institucións de seis países diferentes: Italia, Francia, 
Bélxica, España, Romanía e República Checa.

CAL É O NOSO OBXECTIVO?
Temos UNHA META: coñecer as túas necesidades 
e intereses así como xerar un punto de partida para 
ofrecerche ferramentas eficientes e con éxito que 
fortalezan as habilidades motivacionais, as actitudes 
sociais, os teus coñecementos e competencias, 
apoiando a túa inserción profesional e social 

QUE CHE OFRECEMOS?
•	A oportunidade de asistir a cursos de formación 

desenvolvendo habilidades que faciliten a 
inserción laboral;

•	Encontros e entrevistas individuais informativas, 
orientación persoal e habilidades de avaliación ;

•	Unha páxina web e redes sociais actualizadas 
con novidades, artigos, ofertas de emprego e 
sistemas de educación e formación coa finalidade 
de promover o acceso ao mercado laboral e 
incrementar as habilidades persoais

COMUNICACIÓN 
(INFORMACIÓN – ORIENTACIÓN- FORMACIÓN) 

E ADEMAIS….
Organizamos eventos locais e seminarios con 
diferentes axentes (empresas, comunidades 
locais, representantes, organizacións públicas e 
privadas) vinculadas coa formación, educación ou 
co mundo laboral para que se impliquen coas túas 
necesidades e intereses

TI
HABILIDADES

EDUCACIÓN

TRABALLO no_neetsnoneets

Programa de acciÓn 
en el ámbito del 
aprendizaje permanente

INSTIT UCIÓNS 
PÚBLICAS

COMUNI DADES
LOCAIS

ASOCIACIÓNS

EDUCADOR ES/AS 
E

FORMADORES /AS
EMPRESAS
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