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COL·LABORACIÓ PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ AMB CAFÈ CALIU
DESCRIPCIÓ
INICI: curs 2016 - 2017
OBJECTIU:
En aquest projecte s’estableixen dos objectius principals:
1. Conscienciar de les diferents realitats socials els alumnes de la formació en cuina.
2. Proporcionar menjar preparat a persones amb dificultats econòmiques greus.
DESCRIPCIÓ:
Dins dels cursos del Programa Joves per l’ocupació, adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys, amb
nivell equivalent al GESO o inferior, s’ha desenvolupat un curs d’auxiliar de cuina. Aquesta acció
formativa elabora diàriament menjar que es consumeix entre les famílies dels participants al
curs.
Un cop cada quinze dies els alumnes del curs proporcionen aquest menjar al projecte Cafè
Caliu de l’associació Alè, donant així la possibilitat de tenir un àpat complert de dos plats i
postres a persones amb dificultats econòmiques greus.
Cafè Caliu és un projecte de l’associació Alè que ofereix, cada dia, esmorzar sa i equilibrat a
persones que es troben en situació o risc d’exclusió social.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
L’actuació s’inicià el curs 2016-2017 i en l’edició de Joves per l’ocupació 2016 (primer semestre
de 2017) també s’ha dut a terme.
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INDICADORS - RESULTATS
En l’elaboració dels àpats van participar 16 alumnes del curs, que van visitar en torns de 3
persones el projecte Cafè Caliu el dia que es feia el repartiment dels àpats.
En la segona edició es van repartir 25 menús quinzenalment, un dia a la setmana en 5 sessions.
En total doncs, es van repartir 125 àpats amb un primer, un segon plat i postres.

MÉS INFORMACIÓ
IMET (Institut Municipal de Formació i Treball)
Persona responsable del projecte: Blanca Borbonés Lloveras
bborbones@imet.cat
IMET
Associació Alè
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