Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri.
Actuació 7.2.3: Atenció als joves.
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Espais públic del barri i locals socials. CEIP Carrilet i Local de la Creu Roja.
Descripció de l’actuació:.
Treball de carrer amb infants i adolescents, fent especial èmfasi en els caps de
setmana i els estius.
Tallers d’estudi assistit amb reforç escolar.
Activitats del programa 13 Progrés.
Potenciació de l’associacionisme dels joves.
Espai de trobada per majors de 18 anys.
Dotar al barri dels recursos necessaris amb els serveis i professionals perquè els
joves puguin tenir al seu abast la informació necessària per la seva emancipació.
Programar serveis d’atenció personal i xerrada sobre temes diversos: formació,
habitatge, ocupació, salut.
Objectius:
Dotar els infants i adolescents del barri d’eines educatives per a gaudir de l’oci.
Facilitar la informació necessària perquè puguin accedir als diferents recursos
formatius, esportius, lúdics, culturals i d’oci que ofereix el municipi i el barri. Millora
de la convivència als espais comuns i reducció dels possibles conflictes al carrer.
Activitats de suport a la tasca escolar fora de l’horari lectiu: reforç escolar, ús de la
biblioteca, aprofitament de les TIC i descoberta de l’entorn.
Promocionar la figura dels joves en el barri per tal que s’impliquin en el seu espai
de convivència. Visualitzar el potencial d’aquest sector jove a la resta de veïnes i
veïns del barri.
Oferir als joves la informació adequada i el suport professional per a la seva
emancipació.
Beneficiaris:
Infants fins a 12 anys i adolescents fins a 35 anys.
Dotació econòmica prevista:
XXXXX €
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
35.616,00 €
35.616,00 €
0,00 €
Calendari de desplegament:
2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Àrea de Joventut, Àrea d’Educació.

Indicadors de realització:
Nombre d’activitats, projectes, etc. Realitzats, mesures per afavorir la diversitat
d’activitats al carrer, varietat d’espais per a diferents activitats, inscripcions
realitzades en el taller d’estudi assistit, reunions amb els centres escolars, alumnat
que finalitza el taller d’estudi assistit.
Número de trobades realitzades amb els joves, número de trobades realitzades
entre els joves i la resta d’associacions, tràmits realitzats per la constitució d’una
associació de joves al barri.
Número de sessions realitzades pels professionals sobre diversos temes
(habitatges, treball, formació, salut,...) Número d’entrevistes realitzades.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre d’infants i adolescents que participen a les activitats proposades, grau de
satisfacció dels infants i adolescents participants, grau de satisfacció dels veïns/es
del barri. En relació als tallers d’estudi assistit: índex de reforç dels hàbits escolars,
de desenvolupament tècniques d’estudi, d’integració de l’alumnat nouvingut en
l’àmbit escolar i el treball en grup.
Participació dels joves en les activitats comunitàries del barri, constitució d’una
associació de joves en el barri.
Número de joves atesos, demanda dels joves sobre altres qüestions, número de
derivacions realitzades de forma satisfactòria.

