Formació per
a professionals
de joventut

Fira de la
Joventut

Actualment i al llarg del temps, la situació del jovent valencià ha estat
castigada i plena d’entrebancs que ha dificultat el poder realitzar-se
com a persona, el poder ser partíceps de les decisions de la nostra
societat en sí, i discriminat pel simple fet de ser jove. És per això que
s’ens planteja una acció on arreplegar tots o la majoria d’aspectes
que envolten al jovent, un espai per fomentar la participació juvenil i
l’associacionisme, obrir una finestra per mostrar de que és capaç la
nostra joventut i, sobretot, possar en valor que els i les joves són el
present i que són ciutadania amb tots els drets.

OBJECTIUS
· Foment de la participació juvenil i l’associacionisme; aprendre a
associar-se i per als joves no associats, conèixer el seu teixit associatiu
i de la comarca. Permetre l’intercanvi d’experiències, idees i iniciatives.
· Fer xarxa entre el jovent a nivell comarcal;construcció d’una xarxa per
afavorir la col·laboració entre entitats juvenils.
· Apropar els serveis de joventut tant a nivell autonòmic, com comarcal
i local ja que existeix encara una gran manca d’informació en aquest
aspecte.
· Foment de l’oci; activitats que fomenten l’oci juvenil.
· Oferir educació no formal complementaria al seu dia a dia; des del
servei de joventut local.

XARXA JOVE

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ

DESTINATARIS
La fira de la joventut está organitzada per la regidoria de joventut i
tots els joves que vulguen participar, tant a nivell individual com en
representació d’una entitat. També esta destinada a les associades
d’entitats no juvenils però que tenen un gran nombre de socis joves.A
l’estudiantat dels centres d’educació secundaria.
En aquest aspecte fer menció que tot i que esta pensat per a un tram
d’edat de 14 a 30 anys, la participació dels més menuts també a
augmentat notablement. I per a la població en general donat que és una
finestra ben oberta per tal de conèixer el veritable esperit i objecte juvenil.

METODOLOGIA
A partir de la informació arreplegada dels diferents espais de participació
en els quals está present tant el jovent com la adminsitració local i la
informació arreplegada pel centre d’informació juvenil, la metodologia
a seguir és la següent:
PROCÉS PARTICIPATIU:
· Assemblea de valoració i propostes nova edició.
· Estudi al departament de joventut de les propostes i redacció de la
nova edició
· Trasllat a les entiats i aportacions de millores a la proposta.
PARTICIPANTS
· Invitació participació fira.
· Reunions organització fira.
ORGANITZACIÓ
· Definició de les activitats a realitzar així com de les característiques
dels participants.
· Parades informatives, activitats, tallers, activitats lúdiques, taules
rodones, debats i concerts.
ANÀLISI DE RESULTATS
· Analitzar si els objectius establerts inicialment s’han assolit.

DESTINATARIS
PROCÉS PARTICIPATIU
Gener - Febrer- Març - Abril
PARTICIPANTS
Maig - Juny
ORGANITZACIÓ
Juliol

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
En quant als recursos humans, comptem amb:
· Informadora juvenil
· Personal tècnic del departament de participació ciutadana i joventut
· Responsables entitats
En quant a materials:
· Carpes, escenari, cadires, taules, decoració, equip so, cartelleria i follets,
més el material requerit per els participants, que ho assumeix tot
l'ajuntament.
Tot des de la brigada d'obres i serveis de l'ajuntament de benicarló.

www.ajuntamentdebenicarlo.org

RESULTATS
Agost - Setembre

AVALUACIÓ: INDICADORS, RESULTATS,
ASPECTES DE MILLORA
Els indicadors que fem servir per tal d’avaluar l’experiència de la fira són els
següents:
· Associacions participants: la variació de la participació de les associacions
és clau ja que joventut es interdepartamental, per tant em contat amb
associacions interculturals, associacions relacionades amb la diversitat
funcional, socials, culturals, juvenils, esportives. així com programes
de serveis socials, com és el cas de generacció (programa per a preadolescents) i unitats de prevenció de conductes adictives. puntualitzar
també la participació d’agrupacions universitàries com és el consell de
l’estudiantat de la uji.
· Tipologia visitants
· Tipologia activitats; parades informatives, activitats, tallers, activitats
lúdiques, taules rodones, debats i concerts. Per poder assolit els objectius,
hem d’oferir diferents espais i activitats que compleixen en ells, i ací
podem vore la varietat de les activitats.
· Edat participants; 115 14-30 / 15 +35
· Opina jove (que arreplega les inquietuts del nostre jovent): l’opina jove és
l’espai per a l’aportació d’idees i opinions sobre la gestió e les polítiques de
joventut que duu a terme el consell valencià de la joventut que nosaltres
sempre implementem en la fira per tal de poder fer l’avaluació final de
cada edició de la fira.
Totes les novetats de la fira 2017 han estat:
· Debats de participació universitària
· Accions participatives per arreplegar informació dels joves.
· Activitats d’oci com concerts en directe.
· La participació d’altres entitats relacionades amb la joventut de fora de la
comarca.
· La creació d’un video reivindicatiu que plasma la realitat de la joventut i
les seues necessitats.

PLANIFICACIÓ
Tenint en compte la temporalització i calendarització de les accions tants
prèvies com d'organització de la fira, i el procés participatiu que seguim.
ademés, la planificació sempre ve marcada per les necessitats de la joventut
participant i de les millores i innovacions.

GESTIÓ
Diposem d'un equip qualificat en organització d'esdeveniments i polítiques
de joventut abans esmentades, així com la seguretat de la realització
de l'esdeveniment, amb assegurança pròpia de l'ajuntament i serveis
d'emergències per qualsevol circumstància.

INCLUSIÓ
La participació de diferents col·lectius ja esmentats asseguren el respecte
a la diversitat, la igualtat de gènere, el creixement sociocultural i l'eliminació
de barreres. A més a més, totes les activitats previstes, estan supervisades
prèviament per no incumplir cap aspecte i aconseguir la integració de tots
els participants tot i que encara no hem aconseguit la participació de totes
les entitats. I a més a més, la participació de camps de treball de voluntariat
d'altres poblacions.

TREBALL EN XARXA
Comptem amb la col·laboració de l'ivaj, xarxa jove, ajuntaments de la
comarca del baix maestrat, associacions de totes les temàtiques, consell
valencià de la joventut, cases de la joventut, casals joves d'altres municipis
(vinaròs, almassora, alqueries..), en quant a xarxes socials, el 90% de la
interacció ha sigut via xarxes socials, concretament fb, fem ús també de
les tecnologies de la informació de les quals disposa el centre juvenil. Així
com pàgina web.

TRANSVERSALITAT
En aquesta edició em contat amb associacions vinculades al departament de
cultura i festes, i en quant a la cooperació dels departaments, concretament
amb l'àrea de serveis socials a través dels seus programes: generacció i
upcca. També l'àrea d'ocupació a través de la seua agència d'ocupació
local. Estem treballant per tal d'implicar més directament a la resta de
departaments.

PARTICIPACIÓ
En el procés participatiu que realitzem prèviament, podem valorar
notablement aquest aspecte: organització d’una assemblea prèvia tant per
a associats com per a no associats, les activitats han estat consensuades
pels participants, la data de l’esdeveniment ha estat consensuada pels
participatns, part de l’organització ha estat gestionada per representants
joves, s’han realitzat reunions de preparació de la fira i l’avaluació final es
realitza tant amb la part tècnica, política com la part juvenil.

INNOVACIÓ
La integració d’accions participatives: opina jove (consell valencià de la
joventut), la integració del món universtari, la creació d’un spot reivindicatiu
de la joventut, integrar activitats d’oci.

EFICIÈNCIA I EFICÀCIA
A mesura que han passats els anys, l’ajuntament de benicarló ha confiat en
les accions desenvolupades vers la joventut i mostra d’això és l’augment
anual del pressupost per poder dur a terme veritables polítiques de joventut
com ho és la fira de la joventut que millora gràcies als seus resultats i
l’assoliment dels seus objectius i que cada día es fa més gran gràcies als
seus participants i implicats, els joves.

SOSTENIBILITAT EN EL TEMPS
La valoració és posistiva i any rere any podem vore un augment dels
participants i dels visitants, així com de les valoracions positivies i de les
demandes de participació en la fira, que va més enllà del municipi.I també
dels resultats de les accions de participació juvenil que han estat un impuls
en les polítiques de joventut de benicarló.

DIFUSIÓ I EXPLOTACIÓ DE RESULTATS
FÒRUMS DE PARTICIPACIÓ PRÒPIS
XARXA JOVE
TROBADES DE COORDINACIÓ TÈCNICA I DE REGIDORIES DE JOVENTUT.
En quant a la difusió de la fira, pel seu contingut, sempre s’ha difòs per tots
els mitjans possibles donant-nos l’oportunitat d’explicar l’objectiu i cap a on
volem anar amb aquestes accions.

