COOPERATIVA VALENCIANA DE SERVICIOS
"COOVSERVI"
Dret a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit
laboral a través de la capacitació a dones
immigrants i refugiades a València.

LÍNIA D’ACCIÓ

TIPOLOGIA

Drets en Comú

Projecte Emergent

DESCRIPCIÓ:
L'objectiu específic que pretenem aconseguir és el “Foment d'igualtat
d'oportunitats en l'àmbit laboral a través de la capacitació a dones
immigrants i refugiades de València”.
Resultats esperats:
1. Aconseguir un apoderament econòmic i social de les/els participants al
projecte a través de formació en l'àrea de l’emprenedoria i cooperativisme.
2. Incrementar la capacitat d’emprenedoria de les i els participants a
través de la formació pràctica i participativa sobre habilitats bàsiques de
gestió empresarial dirigida a dones en situació de vulnerabilitat.
Per a aquests resultats tenim programades una sèrie de formacions que es
realitzaran en dia dissabte, durada de 3 a 4 hores des del 27 de març al 3
de juny del 2017.
Activitats: Taller de participació, l'emprenedor, creació i estratègia d'idea de
negoci, forma jurídica d'empreses i cooperatives, què és la cooperativa,
visita a una cooperativa.
La metodologia de les formacions serà participativa i dinàmica.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
Dones immigrants i refugiades que tenen la necessitat de conciliar la vida
laboral i familiar, conformen famílies mico parentals, dones cap de família,
amb baixa qualificació i dones amb formació, treballen en la cura de la llar,
atenció a xiquets i ancians. Treballadores que han esgotat la seua prestació
de desocupació.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
El projecte es desenvoluparà en les aules del Servei Jesuïta a immigrants
“SJM”. Gran Via Fernando el Catòlic, 78.-Baix. València

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
El nostre entorn laboral és pobre i ofereix poques oportunitats per a eixir de
la pobresa, especialment a les dones als qui se'ls nega sistemàticament
drets. Per açò aquest projecte és presentat per un grup de dones algunes
mares caps de família, altres refugiades i immigrades, les edats de les quals
oscil·len entre 25 a 60 anys que desitgen eixir de tanta explotació i generar
una autoocupació, per a així millorar la seua qualitat de vida.
Hem viscut en carn pròpia l'explotació laboral i la discriminació, per causa
de la cultura de procedència, raça, nivell d'estudis, per l'edat, el trobar-se
sense documentació en regla entre altres situacions.

