Mais de 50% de jovens que participam de projeto do CEDAP
conseguem inserção no mercado de trabalho
A maioria dos jovens e adolescentes que participam do projeto Ateliê Escola - Convivência e
Arte, do Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP, conseguem se inserir no mercado
de trabalho.
O último relatório do projeto mostra que 54% conseguem se inserir no mercado de trabalho.
O dado considera aqueles que tem interesse em trabalhar. O Ateliê Escola atende jovens,
adolescentes, e seus familiares desde 2011 no Centro de Educação e Assessoria Popular CEDAP, que tem sede em Campinas-SP.
Atualmente 55 jovens/adolescentes participam de oficinas semanais de arte-educação no
projeto que é patrocinado pela Petrobras. Apesar do aspecto positivo de encontrarem
trabalho, outros desafios tornam difícil a permanência no emprego, tais como: defasagem
escolar (67% não estão estudando), a precariedade dos postos de trabalho (subempregos), a
falta de experiência profissional e a ausência de qualificação.
"A faixa etária predominante é entre 17 e 20 anos", ressalta a coordenadora do projeto
Mariana Saes, e "70% são do sexo masculino, o que não difere de outros dados sobre o perfil
do adolescente envolvido no universo infracional e que reforçam as questões de gênero que
são socialmente construídas", acrescenta. Apesar dos desafios, ela destaca a importância do
projeto no fortalecimento do desejo destes adolescentes e jovens em construírem outras
alternativas para suas vidas, demonstrada pela permanência e retorno dos jovens e
adolescentes ao espaço oferecido: "62% dos atuais participantes estão conosco desde
2011", lembra Saes. “O vínculo precisa ser construído, e isso é muito positivo, pois permite
aprofundar nosso trabalho com eles", acrescenta.
Seminário
Além destes dados, o projeto está organizando para junho deste ano um Seminário sobre o
trabalho desenvolvido desde 2011, no CEDAP. "Além de ser um momento de prestação de
contas para a sociedade e à rede socioassistencial do município, vai permitir o debate sobre
as políticas públicas destinadas atualmente a este público na cidade, no estado, e no país, a
partir de um ponto de vista que considera suas necessidades e particularidades", explica a
coordenadora do Ateliê Escola.
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