
Línia extraordinària d’ajuts a les persones refugiades
d’Ucraïna
(SOC - TRFO UCRAÏNA)

Objectiu

Convocatòria per a la contractació laboral i l'acompanyament de persones provinents d'Ucraïna.

• Facilitar una experiència laboral a persones provinents del conflicte ucraïnès.
• Augmentar les seves competències professionals de caire transvesal.
• Facilitar l’adquisició de competències idiomàtiques.
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Pressupost

4.000.000 €
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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.

Presentació sol·licituds

05

Normativa

ORDRE EMT/68/2022, de 20 d'abril

ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre

RESOLUCIÓ  EMT/2553/2022, d'1 d'agost
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Contacte
treballiformacio.ucraina.soc@gencat.cat

serveiocupacio.gencat.cat

IN22021RevA_220811

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

L'execució s'inicia l'endemà de la notificació
de la resolució d'atorgament i com a màxim
el 31 de desembre de 2022.
Els Programes ha de finalitzar com a màxim
el 29 de febrer de 2024.

Termini d'execució

06

Col·lectius destinataris

Persones demandants d’ocupació no ocupades, provinents d’Ucraïna d’acord amb l’Ordre PCM/170/2022 
a les quals se’ls hagi concedit la protecció temporal, d’acord amb la targeta d’identificació d’estranger o 
la resolució de concessió que indiqui que es tracta del permís de protecció temporal. Es prioritzaran les 
persones amb especial vulnerabilitat:

• Persones amb familiars econòmicament a càrrec que convisquin a Catalunya en el mateix domicili, en
especial si els familiars estan en situació de diversitat funcional i/o si la persona es troba en situació de
monoparentalitat ja sigui per absència d'un progenitor/a o bé com a conseqüència
de la transnacionalitat familiar.
• Persones que estiguin allotjades en una família extensa o una família d’acollida, o persones que
estiguin allotjades en habitatges oferts per les administracions públiques o la ciutadania.
• Persones majors de 45 anys.
• Dones que es trobin en alguna de les situacions següents violència masclista, tràfic d’éssers humans
amb finalitats d’explotació sexual, o dones que exerceixen el treball sexual.
• Persones que es trobin en situació de discriminació per la seva condició sexual o identitat de gènere.
• Persones amb diversitat funcional.
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Tipus de Beneficiaris

• Els ajuntaments i els consells comarcals, 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.

 • Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.
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El termini de presentació de sol·licituds s'inicia
l'1 de setembre de 2022 i finalitza el 23 de
setembre de 2022, ambdós inclosos.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=926100
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910230
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8729/1923458.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8729/1923458.pdf
mailto:treballiformacio.ucraina.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/



