
Línia DONA
Entitats locals (SOC - TRFO EELL DONA)

Objectiu

Aquest programa té per objectiu facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats
d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora
de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un
contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals i si escau, la formació
professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a
les persones participants.
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Pressupost

13.000.000 €
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Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons
rebuts de la Conferència Sectorial d’Ocupació.
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Presentació sol·licituds

Normativa

ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre

RESOLUCIÓ EMT/2412/2022, de 21 de juliol

07 08
Contacte
treballiformacio.eell.soc@gencat.cat

serveiocupacio.gencat.cat
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MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

El programa es pot iniciar a partir de
l’endemà de l’atorgament, i ha de finalitzar,
com a màxim, el 29 de febrer de 2024.

Termini d'execució
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Col·lectius destinataris

Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), en
situació de violència masclista.
Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es
pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
Dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per
desocupació. Es prioritzen les dones de famílies monoparentals, les dones de 45 anys o més i les
dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin
a l'edat ordinària de jubilació.
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Tipus de Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries d’aquests ajuts, les administracions locals de Catalunya o els seus
organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació,
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que es
determinin en la convocatòria.
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Les sol.licituds des de l’1 al 23 de setembre
de 2022, ambdós inclosos.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910230
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=920167
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935107
mailto:treballiformacio.eell.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

