AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016
Servei Responsable: Serveis socials
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: PROGRAMA PER A JOVES
NOM BARRI: GERMANS SÀBAT I MAS CATOFA
---------------------------------------------------------------

NOM dels BARRIS: GERMANS SÀBAT I MAS CATOFA
Quantitat assignada als barris:
- Germans Sàbat 35.294,12 €
- Mas Catofa 29.570,75 €
Aportació de cada barri al projecte: 1.500,-€
PROPOSTA VEÏNAL:
Aportació de 1.500€ al programa per a joves del barri

INFORME TÈCNIC:
Per tal de valorar la proposta veïnal, cal tenir en compte el context actual en
matèria d’inserció laboral.
Aquest 2016 el SMO i empreses del tercer sector han rebut finançament per
desenvolupar programes d’inserció laboral dirigits a joves de 16 a 29 anys amb
diferents perfils, emmarcats dins el programa europeu Garantia Juvenil.
Al barri de l’Esquerra del Ter s’han derivat 26 joves a diferents programes, 9 han entrat
a Joves per l’Ocupació, 4 a la Casa d’oficis en Jardineria que es fa al territori, 3 a
Programa integral, 1 a Formació Ocupacional, 1 a un curs de Caritas i 1 a Orientació
Laboral SMO. 5 dels derivats no han entrat a processos d’inserció per haver trobat
feina, iniciar una formació o per canvi en la situació familiar.
Es valora que l’oferta en matèria de formació i inserció per a joves que articula el
SMO i les empreses del tercer sector, i que es preveu que es mantindrà fins al 2019, ja
es suficient per les necessitats detectades a territori, i que la figura de l’educador
social de SBAS i l’educadora social d’Espais Joves que intervenen a la zona poden
acompanyar a aquests joves al recurs més adequat per a ell.
Per aquest motiu valorem reconduir la proposta veïnal en aspectes més vinculats al

treball socioeducatiu, d’inserció social i de lleure amb joves.
La proposta pot tenir diferents possibles vies on desenvolupar-se i caldrà anar
definint-les al llarg del 2016 conjuntament amb les entitats veïnals. Possibles vies:
-

Recolzar les accions que es vagin desenvolupant dins l’Espai Jove, espai en obert
per a joves que s’ha iniciat dos vespres a la setmana al local social aquest abril, i
que pretén ser un punt de referència per a joves, on trobar-se, fer propostes,
participar de tallers,...

-

Oferir suport a propostes que articulin les entitats juvenils de la zona.

-

Oferir suport a un projecte d’investigació-acció sobre “com som i què volem els
joves de l’Esquerra del Ter”. Amb un procés educatiu que acabés amb un
documental com a producte final, on els joves poguessin recollir la impressió i
propostes dels serveis, grups de joves, joves participants i entitats de territori, que
servís com a punt de partida d’un Pla de joves al territori a uns anys vista.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 3000 € (1500€ + 1500€)

