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ESPAZO LAB.
Centro de Orientación Laboral do Concello
de Lugo

ituado no edificio do
antigo
Cuartel de
Garabolos, por primeira
vez en Lugo, préstase un servizo integral de orientación,
formación e desenvolvemento
de programas de fomento do
emprego. Ten como obxectivo
lograr o pleno emprego a través da formación, e competir
por ter os recursos humanos
mellor formados.
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Inspirado na Cidade dos
Oficios (Cité des metiers) da
Cidade das Ciencias e da
Industria de París e en Porta
22 de Barcelona Activa, será
o primeiro centro de Galicia
dedicado ás novas ocupac i ó n ~ , emerxentes ou en
transformación.
No centro detectaranse e
divulgaranse os cambios e as
tendencias do mundo do traballo, novas oportunidades de
ocupación, sectores económicos emerxentes, novas competencias profesionais, etc.
Unificanse no centro todos os

programas de promoción de
emprego levados a cabo en
colaboración cos axentes
sociais e outras administrac i ó n ~ , especialmente coa
Consellería de Traballo.
O Centro de Orientación
Laboral nace coa idea de dar
continuidade ás actuacións a
favor do emprego levadas a
cabo a través do proxecto
"Lugo Social" da Iniciativa
Comunitaria Equal. E o lugar
de referencia de todas as
entidades que traballan polo
emprego na cidade de Lugo,
unidas agora
no
Pacto
Territorial de
Emprego
ao
que está adherido o Concello
de Lugo.
O centro ten o
seu antecedente inmediato na
Escola para o

~ m ~ i eun
~ ha
o ,exitosa experiencia
realizada
polo
Concello de Lugo, ao abeiro
do
programa
"Abrindo
Camiños" do Fondo Social
Europeo. Trátase de consolidar este servizo en dependencias municipais con máis
prestacións para os demandantes de emprego, xa que
ofrece un espazo máis atractivo, integrado e moderno,
dotado de tecnoloxia e
medios máis avanzados, e
será o centro de referencia en
materia de emprego.
Ademais a súa idónea localización, contigua ao NODUS
(centro de innovación tecnolóxica que foi realizado gracias
a unha subvención do
Ministerio de Administracións
Públicas como proxecto singular) e ao Centro de
Empresas, fai deste centro
un punto de unión entre o
empresariado e os demandantes de emprego.

Instalacións do Espazo ,A
-

O Espazo Lab conta cunha superficie construida de 344.72 metros cadrados dividido
en dúas plantas nas que se reparten as diferentes aulas, salas e oficinas coas que o
componen.
O centro é un espazo totalmente accesible
para que poda ser utilizado por persoas con
discapacidade.
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E X E C U C I ~ N , SUBVENCIONA

CONSELLER~A
DE TRABALLO.

- Curso 200814104 "Auxiliar
de axuda a domicilio".

- Curso 200814108 "Auxiliar
de axuda a domicilio"

- Curso 2008 4139 "Auxiliar
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para actividades de información, orientación e busca de
emprego.

- Programa de subvencións
para contratación de axentes
de emprego e desenvolvemento local no ámbito da
colaboración coas entidades
locais.

de axuda a domicilio"

EN
-Escola o bradoiro "A memoria da cidade".

- Programa de subvencións

EXECUCION,

SUBVENCIONA

FONDOSOC~ALEUROPEO.

-Proxecto "Lugo, emprego
activo". Programa de inser-

ción sociolabord -de persoas
con maiorea; dificultades de
acceso~aomercado de trabaIlo a través de itinerarios personalizado~.
Durante a execución do programa realizaránse vinte
accións formativas, labores
de asesoramiento, obradoiros de busca de emprego e
habilidades sociais, formacións transversais en novas
tecnoloxías, medioambiente
e igualdade.

O Espazo>lab conta cun laboratorio de investigación das transformacións e tendencias do
mercado de traballo.

l

de emprego e plans de formación, e prográmanse actividades grupais: xornadas informativas, coloquios, encontros, seminarios e
obradoiros.

É un espazo multimedia con equipos informáticos dotados de ferramentas para a busca
activa de emprego e conexión a lnternet para
consultar ofertas, contactar con empresas,
etc., así como biblioteca videoteca con revistas especializadas e documentación.
Dende o centro realízanse estudos do mercado de traballo e das novas ocupacións, plans
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1.- LUGOEMPREGO
ACTIVO

- Formación en habilidades sociais

Descrición.
- Formación específica, coa realización de
Proxecto de inserción sociolaboral de persoas máis de 20 cursos para a capacitación en prodesempregadas de longa duración e persoas fesión~de futuro.
en risco de exclusión social, subvencionado
polo Fondo Social Europeo que se desenvolve- 2.- LUGOQUALITAS
rá entre o ano 2008 e o 2011.
Descrición.
Trátase dun proxecto subvencionado pola
Obxectivo.
Contribuír á formación de persoas desempre- Unión Europea ao abeiro do Programa de
gadas, fomentado así o emprego, e atendendo mobilidade Leonardo da Vinci. Consiste na reade forma especial á integración e inserción lización de prácticas en empresas de Italia,
laboral de colectivos considerados prioritarios. Polonia e Reino Unido.
Ademais, preténdese impulsar a existencia de
emprendedores, posibilitando a creación de
empresas que atendan nichos de mercado con
crecente interese económico na cidade e no
seu contorno.

Metodoloxia.
Empréganse tinerarios integrais de inserción:

Obxectivo.
Facilitar o coñecemento por parte da mocidade
lucense dos modos de traballar e a cultura dos
países nos que se realizan as prácticas.
Está dirixido á mocidade titulada nos Últimos
tres anos en formación profesional e en carreiras universitarias.
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I.- FORMACION
COMPENSATORIA:

PROGRAMAS DE

FORMACI~NBÁSICA E ALFABETIZACI~N

Obxectivos:
. Impulsar a cualificación básica, tanto dos
mozos e mozas obxecto de fracaso escolar (16
a 25 anos), como de persoas de maior idade
que carezan dela.
. Apoiar a adaptación dos coñecementos ás
novas situacións socioeconómicas.
. Desenvolvemento e consolidación das capacidades sociais básicas.
. Consolidar os coñecementos necesarios para
superar a ESO.

2. FORMACI~N
OCUPACIONAL
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didos en 14 disciplinas estruturadas en diferentes niveis para favorecer o proxecto curricular:

. Iniciación á informática.
. Programación.
. Ofimática.
. Deseño Web.
. Redes e equipos.
. Electrónica.
. Deseño e autoedición.
. Saúde e educación.
. Internet.
. Español para estranxeiros.
. Medio ambiente.
. Peme.
. Cultura e formación xeral.
. Medios audiovisuais.
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Obxectivos:
, . .h.
. Proporcionarlles formación a persoas que
I
4.- PLANFIP.
carezan de capacitación para o emprego.
.Contribuir desde Espazo>lab á adquisición de
coñecementos que lles permitan acceder ao No Espazo>lab existen aulas homologadas
mercado laboral.
para a impartición de cursos de formación do
Plan de inserción profesional, preferentemente
en áreas nas que a demanda de profesionais
3.- FORMACI~N
COMPLEMENTARIA
por parte do mercado de traballo é maior (auxiliar de axuda a domicilio). Coa realización desComprende accións formativas con distintos tes cursos o alumnado consegue o certificado
niveis de coñecemento nas novas tecnoloxías de profesionalidade.
da información e comunicación. A necesidade
dunha formación integral que posibilite a incorporación ao mundo laboral, fai que se teña en 5.- ESCOLAS
OBRADOIRO
conta o campo das novas tecnoloxías; o cal se
considera de grande importancia para as Programa de emprego e formación para a
características do mercado laboral actual.
mocidade desempregada menor de 25 anos.
Están en marcha:
a- Cursos de informática
Escola Obradoiro "Escola Solidaria"
b. Aula Mentor: Sistema de educación a dis- 0bxectivo:Formación de 25 alumnos e alumtancia para o desenvolvemento cultural das nas que traballarán na rehabilitación recuperapersoas adultas. A finalidade é aumentar a súa ción da antiga casa escola de San Pedro de
cualificación para un posto de traballo, utilizan- Mera, capacitándose en albanelería e carpintedo un contorno de aprendizaxe aberto, flexible ría.
e a distancia, baseado nas tecnoloxias da
información e comunicación.
-Escola Obradoiro "A memoria da cidade"
Obxectivo: Formación de 33 alumnoslas trabaAula Mentor ofrece un total de 96 cursos de for- Iladoreslas nas seguintes especialidades formación non regrada, a través de Internet, divi- mativas:
I
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