Projecte X Casals de Joves de Catalunya
La Federació de Casals de Joves de Catalunya inicia el Projecte X amb la intenció de facilitar suport
econòmic a projectes específics i necessitats puntuals de les entitats federades, amb l'objectiu de
fomentar els projectes casaleros i valorar la tasca que desenvolupen.
És per aquest motiu, que a des de la XIX AGO de la Federació al Març 2017, es va iniciar el
Projecte X com aposta per afavorir i acompanyar els projectes dels casals de base i motivar i
protegir les iniciatives i les exigències de la nostra tasca de transformació social.
És tindran en compte diversos àmbits:


Prioritats anuals que marquen les línies de la Federació de Casals. (treball amb adoles,
intervenció social, gènere, salut, sostenibilitat i decreixement, etc.)



Facilitació per dur a terme el projecte de la entitat o grup de joves (reformes de local,
incorporació tècnica puntual, etc.)



Intercanvis juvenil internacionals.



Treball en xarxa dins de l'associacionisme juvenil.
1.- Grups i entitats destinatàries

Poden ser destinatàries d'aquesta convocatòria:
- Casals de joves federats o projectes que hagin manifestat que es federaran a la pròxima Assemblea
General Ordinària.
2.- Dotacions Econòmiques
La dotació econòmica es repartirà entre els projectes que la comissió d'avaluació valori seguint
l’ordre de les puntuacions aconseguides i fins que no quedin diners per atorgar a la Borsa del
Projecte X (4.000 euros durant el 2018).
Si algun dels projectes presentats i atorgats no es porta a terme o renúncia, aquesta quantitat es
destinarà al següent projecte amb més puntuació o ho assumirà el pressupost general de la federació
per projectes.
La dotació econòmica sorgeix d'una subvenció atorgada per el Departament de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
La dotació econòmica és farà efectiva en dos terminis:



El 85% es farà efectiu en funció de les necessitats del projecte i fins a dos mesos desprès de
la publicació de l’assignació.
El 15% restant, quan s'hagin revisat els documents entregats de justificació econòmica i
memòria.

3.- Composició del Comitè
És vetllarà per a que el comitè sigui representatiu de tots els territoris que formen la Federacio. El
comitè/jurat estarà format per:
Fins a 3 membres del secretariat (amb veu i vot)
Fins a 3 membres o ex-membres de les entitats de la Federació, sempre i quan el seu casal de base
no es presenti a la convocatòria del any en concret (amb veu i vot)
La persona tècnica de Programes (amb veu i sense vot)
La persona tècnica de l’àrea Pedagògica (amb veu i sense vot)
Les reunions de valoració del comitè seran obertes per a tothom i aquests membres tindran veu però
no vot.
NOTA: De cara a la propera AGO volem poder votar les persones que en formin part i fer que
participi gent de tots els territoris, sempre i quan sigui algú que el seu casal no es presenti a la
convocatòria.
Cada membre del comitè haurà de fer una valoració qualitativa i quantitativa de cada projecte, i es
decidira per consens entre les persones que en formen part quins seran els projectes guanyadors.
4.- Criteris d'avaluació
Aquesta és la proposta pel curs 2018, caldrà que a la següent AGO els criteris siguin ratificats a
través de votació per els Casals de Joves Federats.
1. Que es potenciï la participació activa dels diferents actors implicats en el projecte de l’entitat
en cadascuna de les seves fases, amb l'objectiu d'obtenir un major efecte multiplicador dels
seus agents i fomentar l'apoderament juvenil i l'activisme de base. (Fins a 20 punts)
2. Originalitat: tant en el format com en el missatge utilitzat. (Fins a 10 punts)
2. Adequació: tant al moment com a les necessitats i característiques de l’entitat que impulsa el
projecte. (Fins a 10 punts)
3. Avaluació: la possibilitat de ser avaluat amb objectius i indicadors clars. (Fins a 10 punts)
4. Autonomia financera: Entenem com autonomia financera que siguin les pròpies joves que
lideren el projecte les que decideixin i gestionen els diners del projecte, tan és que es disposi
d’altres fonts de finançament, públiques o privades. També es valorarà positivament que
l’entitat s’hagi mobilitzat per recaptar fons. (Fins a 10 punts)
5. Pluralitat associativa: Que compti amb la implicació i/o la participació de més d’una entitat.
(Fins a 10 punts)
6. Continuïtat: projectes que garanteixin o contemplin una continuïtat en el temps, tant del
propi projecte com dels resultats i l'impacte. (Fins a 10 punts)
7. És valorarà que el projecte tingui una elevada singularitat dins l'activitat del casal . En

qualsevol cas, la dotació econòmica del premi ha de ser clau per la viabilitat i execució del
projecte en qüestió, i no per l'activitat habitual de l'entitat” (Fins a 10 punts)
8. Situació econòmica de l'entitat: Si te pocs recursos econòmics . (Fins a 10 punts)
5.- Documentació a aportar:


Adjuntar la memòria descriptiva del projecte que inclogui els apartats esmentats a
continuació:

1. Presentació de l’entitat (descripció de l'associació, trajectòria associativa, mecanismes de
participació interna, democràcia interna, participació a la xarxa associativa de la ciutat...)
2. Justificació del projecte (resum del projecte, motius pels quals és pertinent i impacte
d'aquest projecte sobre el total d'accions que desenvolupa la teva entitat)
3. Objectius
4. Metodologia
5. Recursos necessaris (humans, tècnics, materials i infraestructurals)
6. Programa d’activitats
7. Pressupost
8. Seguiment i avaluació
6.- Terminis
La convocatòria comença el mateix dia de la seva publicació fins el 15 de juny. La resolució sortirà
la segona setmana de juliol de 2018. S’haurà d’enviar el projecte (utilitzant la plantilla adjunta) per
mail a projectex@casalsdejoves.org, us confirmarem la recepció del mateix.
7.- Informes d'avaluació i justifiació
Els projectes seleccionats hauran de presentar un informe econòmic i una memòria com a molt
tard passats dos mesos de la data de finalització del projecte.
Els casals guanyadors hauran de presentar el projecte a l'acte d'entrega de dotacions econòmiques
de l'any següent que es realitzarà durant la AGO de Casals de Joves de Catalunya.
NOTA: Ara per ara no tenim cap conveni que ens permeti donar aquest diners sense que s’hagin de
justificar. Com a Secretariat ens comprometem a buscar aquest finançament però aquest any els
projectes que es presentin han de ser justificables amb factures vàlides.

