Línies Desembre

ESQUEMA Línies 2019
Indicador

resultat

1. ÀREA D'ORGANITZACIÓ
Objectiu general

Consolidar una Federació hortizontal, transparent i amb lideratge polític de base

Objectiu específic

Millorar el sentiment de pertinença i la motivació per la Fede

Responsable

Temps

Indicador

Acció 1

Organitzar la Trobada de Joves 2019

COMI+RS

Anual

Trobada feta

Acció 2

Que el secretariat sigui present a les reunions de seguiments dels Casals de Joves federats

Secretariat

Anual

Número d’assistències

Acció 3

Difusió de les activitats Casaleres atractiva i engrescadora

Secretariat+RT

Anual

Material fet

Acció 4

Que el secretariat participi de les activitats dels Casals.

Secretariat

Anual

Número d’assistències

Acció 5

Fer agendes Casaleres

Secretariat+ST

2nsemestre

Agendes fetes

Acció 6

Tematitzar les AGO’s amb un centre d’interès per tal de que sigui més atractiva.

Secretariat

2nsemestre

AGO tematitzada

Acció7

Canviar el nom de la Reunió de Responsables

Secretariat

Anual

Canvi nom executat

Objectiu específic:

Definir, adaptar i millorar els espais intermitjos de participació amb representació de tots els territoris.

Acció 1

Enviar la documentació de la reunió de responsables un mes abans.

SG + Secretariat

Anual

Documentació enviada

Acció 2

Dinamitzar les reunions territorials per tal de que siguin espais on identifiquem necessitats i hi hagi intercanvi de bones pràctiq Secretariat + ET

Anual

Necessitats detectades

Acció 3

Aprofitar les reunions de seguiment per promocionar els espais de participació federatius.

Secretariat+ET

Anual

Acció 4

Aconseguir participació interterritorial a les trobades federatives

Secretariat+ET

Anual

Participació interterritorial

Acció 5

Prioritzar les reunions de seguiments als casals que ja estan associats, al creixement de la Federació

Secretariat + ET

Anual

Casals enfortits

Acció 6

Crear indicadors per valorar les reunions basats en indicatius de gènere, classe, raça, cultura, territoris, edat, etc.

SG+Programes

Anual

Indicadors creats

Acció 7

Fomentar eines comunicatives com els videos per transmetre informació.

SG+Secretariat+ST

Anual

Video fet

Objectiu específic:

Consolidar un secretariat cohesionat, motivat i pluriterritorial

Acció 1

Generar espais emocionals de relació entre el secretariat (en les reunions de secretariat o a banda d’aquesta)

SG+Secretariat

Anual

activitats fetes

Acció 2

Generar espais fora de les reunions de secretariat per fer cohesió.

SG + Secretariat

Anual

activitats fetes

Acció 3

Pensar dinàmiques per fer les reunions més operatives

SG + Secretariat

Anual

activitats fetes

Acció 4

Crear i consolidar espais de coordinació entre el secretariat i els equips territorials existents.

SG+Secretariat+ET

Anual

Trobades fetes

Acció 5

Fomentar que les persones del secretariat es formin en temes que afecten els casals de joves federats.

SG +TP

Anual

Formacions fetes

Acció 6

Fer una Tancada de cap de setmana el Secretariat i l’equip tècnic

Secretariat+ST

1r semestre

Tancada feta

Objectiu específic:

Millorar el coneixement que els casals tenen del espai de treball del secretariat i la feina que duen a terme.

Acció 1

Actualitzar o fer de nou l’organigrama oficial de la Fede i fer-ne difusió.

Secretariat

Anual

Organigrama fet

Acció 2

Fer al menys dos visites conjuntes del secretariat a activitats dels casals de cada territori

secretariat

Anual

Visites fetes

Acció 3

Uitlitzar xarxes socials per tal de que els casals coneguin la dinàmica, reunions i trobades del secretariat.

Secretariat

Anual

Difusió executada

Acció 4

Consolidar els whats app setmanals d’informació federativa.

Secretariat+Programes

Anual

Whats app setmanal enviat setmanalment

Acció 5

Promocionar visites als casals per explicar la documentació o afers referents al secretariat i a la Fede

Secretariat+ET

Anual

Visites fetes

Objectiu específic

Dotar de transparència i visibilitat a la documentació de la Federació

Acció 1

Penjar a la pàgina web el compte de resultats i la memòria de l’any anterior, el pressupost i les línies actualitzades.

SG

1r Semestre

Info Penjada

Acció2

Que a la pàgina web hi hagi tota la informació relacionada amb treballadores, i secretariat.

SG

1r Semestre

Info Penjada

2. ÀREA DE SUPORT
2.1 Oficines de suport
Objectiu general

Assessorar i resoldre els dubtes dels casals associats

Acció 2

Desenvolupar la figura youtuber per explicar documentació de la Federació i altres.

SG+ST

Anual

video fet

Acció 3

Fomentar la formació entre les treballadores de la Federació i que hi hagi un retorn a les casaleres.

SG+ST

Anual

número de formacions fetes

Acció 4

Fomentar la formació en temàtica legalitat, convenis, etc.

SG+ST

Anual

número de formacions fetes

2.2 Suport econòmic
Objectiu general

Oferir recursos econòmics a les entitats federades per facilitar dur a terme els seus projectes.

Acció 1

Obrir la convocatòria i atorgar el projecte X

Secretariat+SG+CE

1r semestre

Premis repartits

Acció 2

Executar la distribució del conveni, tenint en compte les necessitats dels casals.

Secretariat+SG+CE

1r semestre

Distribucio feta

2.3 Suport polític
Objectiu general

Protegir el interessos dels Casals de joves i oferir-nos com a mediadors i reforç polític a les entitats que ho
necessitin.

Acció 1

Potenciar més els valors d’autogestió i model casalero de cara a l’administració i que el contacte sigui directe
amb el casal

Secretariat

Anual

Acció 2

Acompanyar en les relacions amb institucions i administracions als casals que ens ho demanin

Secretariat

Anual

2.4 Banc de recursos
Objectiu general

Ampliar el banc de recursos fomentant la participació casalera.

Objectiu específic

Posar en pràctica el banc de recursos inter-casalero.
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Acció 1

Acabar el registre de material i recursos que els casals volen compartir entre ells.

Tècnica+RS

1r semestre

Registre efectuat

Acció 2

Tenir una persona de referència per cada casal a l’hora de fer les gestiones necessàries.

Tècnica+RS

Anual

Llista tancada

Acció 3

Aconseguir una dissenyadora que ens maqueti el disseny.

Tècnica+RS

1r semestre

Dissenyadora aconseguida

Objectiu específic

Mantenir el banc de recursos accessible i actualitzat.

Acció 1

Generar campanya de difusió dels recursos propis de la Fede.

Tècnica+RS

1r semestre

Campanya feta

Acció 2

Generar campanya de difusió dels recursos inter-casaleros.
Tècnica+RS
Mantenir quedades constants cada un o dos mesos coma màxim per fer seguiment de la sessió de material, novetats o
Incidències.
Tècnica+RS

2nsemestre

Campanya feta

Anual

coordinacions fetes

Acció 3
2.5 Suport pedagògic
Objectiu general

Donar resposta a les necessitats pedagògiques dels casals i entitats de joves federades

Objectiu específic

Observar, identificar i interpretar les necessitats que pugui tenir cada casal per poder donar resposta

Acció 1

Realitzar una dinàmica als territoris per fer una recollida de necessitats

RP + TPD + TT

Primer semestre1 dinàmica a cada territori

Acció 2

Pensar un pla d’acció per donar resposta a les necessitats de cada casal

RP + TPD + TT

Segon semestre 1 acció per cada necessitat

RP + TPD + TT

Primer semestre1 dinàmica realitzada a cada territori

Objectiu específic
Acció 1

Donar a conèixer els recursos pedagògics dels que disposa ACJ
Preparar una dinàmica pels territoris per a donar a conèixer els recursos pedagògics

3. ÀREA TERRITORIAL
3.1 Model territorial
Objectiu general

Mantenir i millorar les activitats territorials i adaptar els territoris a les seves necessitats.

Acció 1

Fer la Mertxe, el llobregatassu i crear una activitat anual del territori Vallès – Osona

TT+ET+RS

Anual

activitats fetes

Acció 2

Consolidar els equips territorials al Llobregat i a Vallès – Osona

TT+ET+RS

Anual

ET creades

3.2 Creixement i expansió
Objectiu general

Donar a conèixer el nostre model tot prioritzant el benestar dels Casals ja federats.

Acció 1

Destinar forces i energia a enfortir als casals federats.

TT+ET+RS

Anual

Número Casals enfortits

Acció 2

Donar resposta a les demanades de creixement que ens arribin

TT+ET+RS

Anual

número de casals nous

Reunions anuals de seguiment amb cada casals

TT+ET

anual

1 Reunió amb cada Casal

Reunions amb les gestoria/assembieas del casals o amb la referent

TT+ET

anual

3.3. Territori Barcelona
Objectiu general

Mantenir el suport als casals del territori

Objectiu específic

Reunions de Seguiment

Acció 1
Subacció
Objectiu 1

Fomentar la relació entre els Casals del Territori

Objectiu 2

Realitzar activitats conjuntes i crear sentiment de pertinença

Acció 1

8 ena edició de la Mertxe

Maig-setembre realitzar la mertxe

Subacció

Liderar la comissió des de les reunions de territori

TT+ET + RT

Subacció

Donar-li un nou contingut a la nova edició

TT+ET+RT

comissió contingut

Realitzar un espai formatiu al territori

TT+ET

realitzar mínim una ciclekoa

Liderar la comissió des de les reunions de territori

RT

Acció 3

Creació d’un torneig esportiu intercasalero

RT

Acció 4

Crear una nova activitat de cohessió amb format mes festiu (pilluli fest)

RT+ET

Acció 2
Subacció

Objectiu 1

MAIG-setembre

realizar una sortida intercasalera

Organització i Estructura del Territori

Acció 1

Realitar Reunions Territorials
Subacció

Acció 2
Acció 3
Objectiu 2
Acció 1

Realitzar una reunió mensual
Realitzar la Tancada del Territori
Donar suport a l’Equip Territorial i buscar relleu

TT+ET

anual

1 reunió mensual

TT+ET
TT+ET+RT
TT+ET

anual
gener—febrer
Anual

Realitzar 1 tancada

Creixement
Treballar amb les entitats que ja tenim contacte per apropar-les a la Federació

anual

Acció 2
3.4 Territori Llobregat
Objectiu General

Donar suport als casals del territori

Objectiu específic 1

Adaptar-nos a les necessitats actuals del territori

Acció 1
Objectiu específic 2

Analitzar periòdicament l’estat dels casals

ET + RT +ST

anual

1 cop trimeste

Fer seguiment de l’evolució/estat dels casals

Acció 1

Fer visites als casals

ET + RT +ST

anual

2 a l’any

Acció 2

Mantenir contacte telemàticament amb tots els casals

tecnic/a

anual

1 cop al mes

Objectiu específic 3

Generar canvis en les dinàmiques preestablertes del territori

Acció 1

Replantejar les activitats conjuntes del territori

territori

anual

1 cop mínim

Acció 2

Buscar alternatives a les activitats/dinàmiques històriques

ET + RT +ST

anual

1 cop mínim

Objectiu específic 4

Crear material per visibilitzar els casals
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Acció 1

Fer un cartell amb la informació de tots els casals del territori

Objectiu General

Dinamitzar el territori

Objectiu específic

Organitzar la dinàmica territorial

Tecinic/a

anual

cartell fet

Acció 1

Fer reunions territorials

territori

anual

1 al mes

Acció 2

Replantejar el sentit del Llobregatassu

territori

anual

1 reunió

Acció 3

Fer una activitat conjunta de territori

territori

anual

1 activitat

Objectiu específic

Mantenir l’ET

Acció 1

Fer reunions periòdiques

ET + RT +ST

anual

1 cop trimestre

Acció 2

Delegar tasques en l’ET

ET + RT +ST

anual

2 tasques assumides

Objectiu General

Expandir el territori Llobregat

Objectiu específic

Conèixer la realitat del territori

Acció 1

Fer un mapeig i crear una base de dades dels projectes juvenils del territori

ET + RT +ST

anual

base de dades creada

Acció 2

Crear un mapa/infografia amb la informació de la base de dades

ET + RT +ST

anual

infografia o mapa creat

Objectiu específic

Iniciar contacte amb els casals/grups de joves que ja sabem que existeixen

3.5 Territori Vallès – Osona
Objectiu General

Donar suport a les entitats

Acció 1

Fer conjuntament un pla d'acció amb les entitats, prioritzant Obriu Pas, Rusk i Llinars.

TT + RS

anual

Plans d’acció individualitzats

Acció 2

Acollida de les noves entitats i seguiment, sobretot a Intoxicades i El Crit

TT + RS

anual

Reunions realitzades

Acció 3

Fer seguiment a totes les assemblees actives dels casals

TT + RS

anual

2 reunions per casal

Acció 4

Mantenir la confiança i complicitat entre els casals existents i generar-la entre els nous casals i la ST

TT + RS

anual

Eines comunicació

Acció 5

Ser presents en les activitats grans dels casals

TT + RS

anual

1 activitat per casal

Objectiu específic:

Establir les bases per una participació territorial

Acció 1

Que els casals participin de les reunions o activitats territorials

TT + RS

anual

60% de la participació

Acció 2

Crear consciència de l’existència de les línies de treball i revisar-les i elaborar-les en reunions de territori

TT + RS + casals

anual

Creació i revisió de línies

Acció 3

Crear una activitat conjunta, Vomanji, amb la implicació que decideixin els casals participació TT+RS+Casals

TT + RS + casals

anual

1 mínim

Acció 4

Mantenir una bona comunicació/participació intercasalera i millorar-la a través del ban de recursos intercasalero TT + casals

anual

Crear Banc Recursos

Acció 5
Objectiu específic

Créixer de manera sostenible

Acció 1

Establir reunions de coneixença amb casals i assemblees interessades en la Federació

TT + RS

anual

Reunions realitzades

Acció 2

Establir contactes amb referents d’esplais, caus... per també augmentar la participació al Km0

TT + RS

anual

Contactes fets

Acció 3

Contactar amb equipaments de municipis on no hi hagi presència de casals

TT

anual

Contactes fets

Acció 4

TT i+Guàrdia
RS
Establir un vincle amb entitats generadores de Plans Locals de Joventut, reprenen contacte amb la Fundació Ferrer
I mantenint contacte amb l’Ajuntament de Barberà.

anual

Acció 5

Establir contactes amb entitats de base properes al territori

TT + RS

anual

Contactes fets

4. ÀREA PROGRAMES
Objectiu general
Objectiu específic

Reunions i participació feta

Apropar l'Àrea de Programes de la Federació als Casals.
Consolidar l'Àrea de Programes i apropar-la als casals federats. Fer que el treball d’aquesta àrea sigui
transversal.

Acció 1

Crear més interseccions entre programes

Tècnics i SG

anual

campanyes interseccionals

Acció 2

Generar mes recursos pedagògics, activitats, metodologies de treball, etc. de les campanyes

Tècnics i SG

anual

2 campanyes ampliades

Acció 3

Ser presents a les trobades federatives i a les reunions de territori.

RP i SG

anual

TDJ+Transforma+AGO

Acció 4

Realitzar reunions mensuals de l’Àrea de Programes

Tècnics i SG

Anual

1 reunió al mes

4.1 Adolescència i Secundària
Objectiu general

Consolidar els projectes amb Instituts iniciats aquest curs:

Objectiu específic

Crear el concepte de grup de dinamitzadores:

Acció 1

Realitzar una trobada trimestral del grup de dinamitzadores de tots els instituts

RP + TPD + GD

Anual

1 trobada trimestral

Acció 2

Crear una línia de treball com a grup de dinamitzadores

RP + TPD + GD

Anual

Línia de treball creada

Acció 3

Proposar realitzar una publicació i presentació del nou llibre del professorat

RP + TPD + GD

Gener-juny

Proposat

Objectiu específic

Fer seguiment de les diferents línies:

Acció 1

Realitzar una valoració trimestral de cada institut amb les dinamitzadores

RP + TPD + GD

Anual

1 valoració trimestral a cada INS

Acció 2

Valorar les proves pilot de Servei Comunitari que s’han realitzat a l’INS L’Estatut i a l’INS Can Margarit

RP + TPD + GD

Gener-juny

Valoracions fetes i propostes millora

RP + TPD + SG

Gener-juny

Línies d’institut 2018-2019 subvencionades
pel curs 2019-2020

Objectiu específic

Acció 1
Objectiu general

Vetllar per la sostenibilitat del projecte “Educar en participació”
Aconseguir conveni o col·laboració econòmica amb AJUNTAEMENTS, DISTRICTES o la DiBa per a que es pugui
autogestionar l’assignatura
Potenciar el treball amb Instituts per tal que sigui un recurs útil per als casals de joves:
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Objectiu específic

Acompanyar als casals de joves que vulguin treballar amb instituts:

Acció 1

Donar resposta als casals interessats en treballar amb instituts a través de reunions i el disseny de Plans
d’Acció personalitzats

RP + TPD

Anual

1 casal interessat = 1 reunió+pla d’acció

Acció 2

Facilitar el contacte Institut-Casal amb aquells casals interessats en iniciar projectes amb INS

RP + TPD

Anual

1 reunió INS-CASAL (amb cada casal
interessat)

Acció 3

Coordinar els tallers que es realitzin amb adolescents de l’entorn amb el casal de joves de referència

RP + TPD

Anual

100% tallers contacte amb CJ

Objectiu específic

Crear i difondre una oferta atractiva per als instituts per tal de facilitar l’entrada dels Casals de Joves

Acció 1

Dissenyar càpsules formatives en format taller per a instituts vinculats a temàtiques de programes de Casals de

RP + TPD + BF

Anual

Càpsules formatives ofertades als INS

Acció 2

Crear un catàleg físic d’oferta per a Instituts que inclogui: tallers formatius, l’assignatura “Educar en
participació” i el projecte de Servei Comunitari.

RP + TPD

Gener-juny

Catàleg creat i repartit

Acció 3

Incloure l’oferta per a Instituts de Casals de Joves al Programa d’Activitats Extraescolars de Barcelona

RP + TPD

Gener-juny

Inclosa

Acció 4

Traducció i adaptació del díptic de presentació de Casals de Joves per a adolescents

RP + TPD

Anual

Traduït, imprès i repartit

Objectiu general

Promoure la cultura participativa en el professorat de secundària:

Objectiu específic

Realitzar formacions per al professorat de secundària en matèria de participació:

Acció 1

Realitzar una formació sobre participació per al professorat que desenvolupa l’assignatura “Educar en Participaci RP + TPD + GD

Anual

1 formació per cada INS

Acció 2

Realitzar la formació del professorat dins el marc de l’Escola d’Estiu de l’AM Rosa Sensat

RP + TPD

Juliol

1 formació a l’Escola d’Estiu

Objectiu general

Consolidar i enfortir el projecte Km0:

Objectiu específic

Mantenir el projecte Km0:

Acció 1

Realitzar la trobada del Km0

RP + TPD + SG

Maig

Realitzada. 100 participants.

Acció 2

Recuperar la pretrobada del Km0 com un espai participatiu de les joves

RP + TPD + SG

Febrer

Realitzada. 100 participants.

RP + TPD + SG

Anual

Mínim 90% dels participants entre 16 i 19
anys

RP + TPD + SG

Anual

Mínim 1 federació + ACJ

Promoure la implicació en l’organització del Km0 als Casals de Joves del territori dels caus i esplais que participen RP + TPD + SG

Anual

100% dels casals

Objectiu específic
Acció 1
Objectiu específic
Acció 1
Objectiu específic
Acció 1
Objectiu específic

Adaptar l’edat de les participants a una edat propera als Casals de Joves:
Procurar que les participants tinguin entre 16 i 19 anys
Ampliar l’equip promotor del Km0:
Implicar en l’organització del Km0 a altres federacions de l’associacionisme Educatiu
Apropar el Km0 als Casals de Joves per tal que esdevingui una eina real de difusió i relleu per als Casals de Joves
Ampliar el nombre de participants i la diversitat territorial d’aquests:

Acció 1

Proposar a la comissió del Km0 la realització d’un vídeo documental del Km0

RP + TPD + SG

Gener-maig

Proposta feta

Acció 2

Potenciar la difusió del Km0 a caus, esplais i casals de joves dels territoris Vallès-Osona i Llobregat

RP + TPD + SG

Anual

2 caus/esplais V-O + 2 caus/esplais
Llobregat

RP + TPD + SG + BF

Anual

La Borsa de formadores fa un mínim de 3
formacions

Objectiu específic
Acció 1

Vincular a la Borsa de Formadores amb el projecte Km0
Proposar de desenvolupar els tallers descoberta i els tallers formatius des de la Borsa de Formadores per tal
de dotar de coherència i esperit casalero el Km0

Objectiu general

Treballar en xarxa amb entitats i ens especialistes en l’àmbit de la participació dels i les
adolescents:

Objectiu específic

Mantenir i enfortir la relació amb entitats:

Acció 1

Coordinar-nos amb l’AM Rosa Sensat, el CJB i altres entitats de l’àmbit

RP + TPD

Anual

4 reunions de coordinacions / 3 entitats

Acció 2

Adherir-nos al projecte “Educació 360”

RP + TPD

Gener-juny

Adherits

Acció 3

Mantenir i enfortir la col·laboració amb l’Escola Lliure el Sol

RP + TPD

Anual

Més relació. Formadores dins el Claustre

Objectiu específic

Seguir col·laborant amb educatives del CJB a través de l’assignatura i el Visc, Convisc i Participo:

Acció 1

Crear una taula de coordinació entre les dinamitzadores casaleres del Visc, Convisc i Participo

RP + TPD

Anual

Taula creada. Mínim 1 reunió

Acció 2

Facilitar l’entrada dels Casals de Joves als instituts amb el suport i contactes del CJB

RP + TPD

Anual

1 reunió INS-CASAL (amb cada casal
interessat)

4.2 Gènere i Salut
Objectiu general

Sensibilitzar les entitats federades perquè incloguin la perspectiva de gènere i donar resposta a
les seves inquietuds i necessitats.

Objectiu específic

Crear campanyes i recursos propis fent partícips als casals

Acció 1

Acabar i presentar el Protocol de prevenció i d’actuació davant agressions masclistes i LGTBIfòbique s

RP + CG + TPG

anual

protocol realitzat i 3 presentacions
territorials

Acció 2

Generar una campanya i un recurs sobre pressió estètica des d’una perspectiva global

RP + CG + TPG

anual

Campanya realitzada / Recurs realitzat / 3
Presentacions als territoris

Acció 3

Participar a les reunions territorials

TPG + CG

anual

1 reunió/any mínim

Objectiu específic

Enfortir i visibilitzar el discurs de Casals de Joves en temes de gènere

Acció 1

Elaborar els recursos pedagògics del catàleg de càpsules formatives.

RP + CG + TPD + TPG

anual

Catàleg actualitzat

Acció 2

Mantenir el calendari de dies de visibilització i de lluites

CG + TPG

anual

Calendari creat
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Acció 3

Fer més posicionaments d'actualitat i articles d'opinió per dates assenyalades

RP + TPG + COM

anual

5 posicionaments anuals

Acció 4

Debatre sobre la incorporació al nostre ideari/estatuts que som una entitat feminista

RP + CG

anual

haver iniciat el debat

Objectiu específic

Treballar en xarxa amb altres entitats

Acció 1

Organitzar les Jornades de Lleure i Feminismes

RP+TPG

2n semestre

jornades realitzades

Acció 2

Rebre formació i assessorament per part de col·lectius feministes

RP + CG +TPG

anual

assessorament rebut

Acció 3

Consolidar i expandir la comi gènere i realitzar reunions trimestrals amb la persona tècnica

RP + CG +TPG

anual

1 reunió/trimestral

4.3 Antiracista i intercultural
Objectiu general

Potenciar l’àrea antiracista i intercultural de la federació

Objectiu específic

Crear i dur a terme recursos pedagògics antiracistes de la federació

Acció 1

Presentar el joc d’interculturalitat

Anual

joc presentat

Acció 2

Crear l’eina d'autodiagnosi pels casals de joves

Anual

eina realitzada

Acció 3

Calendaritzar anualment cada línia de l’àrea

Anual

calendari realitzat

Objectiu específic

Integrar i fomentar un discurs antiracista i antifeixista dins l'ideari i accions de casals. Relacionar-nos amb
entitats i projectes antifeixistes i antiracistes propers

Acció 1

Crear la comissió antiracista i antifeixista de la federació

TPG+RS

Anual

comissió creada

Acció 2

Realitzar les «Jornades de laïcitat i interculturalitat»

TPG+RS

Anual

jornades realitzades

Acció 3

Redactar articles i posicionaments

TPG+RS

Anual

2 posicionaments/any

4.4. Consum conscient
Objectiu general

Dotar i sensibilitzar als casals de joves al voltant del consum responsable, el decreixement i l’anticapitalisme.

Objectiu específic

Generar processos d’aprenentatge comuns

Acció 1

Fer una formació sobre ESS i Decreixement per la comissió

COMI+RS

Anual

Formació Realitzada

Acció 2

Que almenys una persona de la comissió entri a la borsa de formadores i lideri la càpsula de Consum Conscient.

COMI+RS

Anual

Entrada Borsa

Acció 3

Redactar annex de la Guia de sostenibilitat amb un recull de bones pràctiques.

Objectiu específic

Implicar-nos com a Federació en temes que afectin la sostenibilitat

Acció 1

Fomentar i facilitar l’ús del transport públic en els actes que organitza la Federació

COMI+RS+SG

Anual

Info afegida als esdeveniments

Acció 2

Facilitar que els Casals associats apostin pels parkings de bicis a les seves seus.

COMI+RS

Anual

Nous parquins construits

Objectiu específic

Crear recursos per formentar l’ESS i el cooperativisme
r

Acció 1

Organitzar les jornades de Consum Conscient

COMI+RS+TPG

1 Semestre

jornades realitzades

Acció 2

Presentar la Guia de Consum conscient interterritorialment amb tallers de diferents agents del cooperativisme.

COMI+RS+TPG

1r Semestre

Guia Presentada

Acció 3

Reunir-nos i negociar convenis amb agents de l’ESS

COMI+RS+TPG

Anual

Nous contactes fets

Objectiu específic

Fomentar la participació casalera a la comissió

Acció 1

Consolidar la comissió amb reunions bimensuals

COMI+RS

Anual

Comi Consolidada

Acció 2

Ampliar la comissió dues persones més.

COMI+RS

Anual

Ampliació feta

Objectiu específic

Esdevenir un filtre amb mirada crítica de les activitats de la Federació.

Acció 1

Assessorar a la comissió de Trobada de Joves

COMI+RS

Anual

Assessorament fet

Acció 2

Tenir presència al programa de trobada de joves 2019

COMI+RS

2n semestre

Estar al programa

Acció 3

Revisar les activitats que es fan a la Federació

COMI+RS

Anual

Traspas fet

4.5 Internacional
Objectiu general

Donar a conèixer i ampliar la comissió internacional

Objectiu específic

Fer xarxa amb altres entitats

Acció1

Contactar amb les responsables de projectes internacionsla de la Vibria i el SCI

ST+RT

1r trimeste

contacte fet

Acció 2

Mantenir contacte amb KLH de Berlín

ST+RT

anual

contactes per enviar gent

Tècnic/a

anual

1 al trimestre

Objectiu específic
Acció 1
Objectiu específic

Donar a conèixer la comissió entre els casaleris
Fer un bitlletí de difusió d’activitats internacionals
Ampliar el nombre de participants a la comissió

Acció 1

Motivar a les persones que participen de les trobades internacionals a participar a la comi

ST+RT

anual

persones que entren

Acció 2

Buscar projectes que puguin engrescar als casaleris a participar

ST+RT

anual

projectes

5. ÀREA PEDAGÒGICA
5.1 Model i discurs
Objectiu específic

Donar a conèixer i reivindicar la nostra proposta pedagògica:

Acció 1

Realitzar presentacions del projecte

RP Secretariat

Anual

2 presentacions

Acció 2

Fer servir l’Aixequem la Persiana (tant el llibre com el vídeo) en les nostres visites i presentacions

RP + TPD + Secretariat

Anual

S’ha utilitzat

Acció 3

Promoure la realització de formacions de MODEL CASALERO

RP + TPD + TT

Anual

2 formacions

RP + TPD

Anual

Publicades

Objectiu específic
Acció 1

Generar recursos pel treball pedagògic de les entitats:
Publicar les conclusions, material o recurs del Transforma 2017 i del Transforma 2018

5.2 Pla de formacio
Objectius General

Esdevenir un referent formatiu per a entitats i associacions de joves:
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Objectiu específic

Donar a conèixer el Pla de Formació a les entitats i associacions de tot el territori (federades i no federades):

Acció 1

Realitzar una presentació formal del Pla de Formació (per a entitats i administracions)

RP + TPD + BF

Gener-març

1 acte. 50 assistents.

Acció 2

Realitzar una presentació casalera del Pla de Formació

RP + TPD + BF

Gener-juny

1 acte. 30 assistents.

Acció 3

Disposar d’un espai web per difondre el Pla de Formació

RP + TPD + BF

Gener-juny

Publicat

Acció 4

Llançar una campanya de comunicació per a difondre el Pla de Formació

RP + TPD + BF

Anual

Llançada

Objectiu específic

Donar resposta a les necessitats formatives dels Casals de Joves i promoure la formació com a eina
d’enfortiment dels casals:

Acció 1

Augmentar la demanda de formacions

RP + TPD + BF

Anual

Mínim 15 formacions

Acció 2

Garantir les formacions gratuïtes a cada casal de joves federat

RP + TPD + BF

Anual

Mínim 2 per casal

Acció 3

Oferir cursos de monitors i directors casaleros a través de l’Escola Lliure el Sol, aprofitant l’entrada de
formadores de la Borsa de Casals a l’Escola

RP + TPD + BF

Anual

100% cursos monis i dires a casals – model
casalero

Objectius específic

Realitzar Jornades Formatives intercasaleres que donin respostes a necessitats o reptes dels casals:

Acció 1

Crear l’Eix del Curs que es concreta amb la realització de diferents espais formatius, juntament amb la
generació d’un posicionament com a Casals de Joves en aquesta temàtica

RP + TPD + BF

Anual

Creat

Acció 2

Dotar de coherència el Transforma, relacionant-lo amb l’Eix del Curs

RP + TPD + BF

Anual

Fet. 30 assistents.

Acció 3

Proposar com a Eix del Curs 2019 “Les drogues i les polítiques juvenils”

RP + TPD + BF

Anual

Proposat

Acció 4

Fomentar que la Trobada de Joves tingui un espai formatiu del qualitat

RP + TPD + BF

Setembre-Nov. Mínim 5 formacions

Objectius General

Adaptar les formacions a les necessitats reals de les casaleres:

Objectiu específic

Fer un treball de revisió dels continguts i dinàmiques de les càpsules ofertades:

Acció 1

Promoure la valoració de les participants de cada formació a través dels corresponents formularis

RP + TPD + BF

Anual

100% de les formacions amb formularis de
valoració

Acció 2

Revisar el contingut de les càpsules formatives als claustres, en base a les necessitats i les valoracions dels casal RP + TPD + BF

Anual

Mínim 3 càpsules a fons

Acció 3

Mantenir el nivell i la dinàmica de treball de la Borsa de Formadores

RP + TPD + BF

Anual

Estem a tope?

Objectius General

Fomentar la formació de tota la Federació:

Objectiu específic

Promoure la formació entre les comissions i equips de la Federació:

Acció 1

Organitzar una formació per a la comissió de gènere

RP + TPD + TPG

Anual

1 formació

Acció 2

Organitzar dues formacion per a la borsa de formadores

RP + TPD + BF

Anual

2 formacions

Acció 3

Organitzar dues formacions per al grup de dinamitzadores d’instituts

RP + TPD + GD

Anual

2 formacions

Organitzar una formació per a la comissió de consum conscient

RP + TPD + TPG

Anual

1 formació

Objectiu específic

Promoure la formació al Secretariat i a la ST

Acció 1

Realitzar dues formacions a la ST

RP

Anual

2 formacions

Acció 2

Realitzar dues formacions al Secretariat

TPD

Anual

2 formacions

6. ÀREA DE RELACIONS EXTERIORS
Objectiu General

Apostar per la xarxa, la participació activa i els projectes conjunts amb el nostre entorn i aconseguir
reconeixement del nostre projecte.

Objectius específic

Participar en les plataformes de les quals en formem part

Acció 1

Assistir a les reunions convocades pel CNJC i CJB

SG + Secretariat

Anual

Participacio feta

Acció 2

Revisar les plataformes i xarxes de les que formem part

SG + Secretariat

Anual

Plataformes revisades

Objectiu específic

Crear i consolidar projectes conjunts amb altres entitats i projectes
r

Acció 1

Participar del grup de treball «cooperativa el sol»

SG

1 semestre

Participacio feta

Acció 2

Realitzar les «Jornades de laïcitat i interculturalitat» amb Escola lliure el Sol i Ferrer i Guàrdia

SG

1r Semestre

jornades realitzades

Acció 3

Realitzar les Jornades de lleure i Feminisme

SG + Secretariat

2nsemestre

jornades realitzades

Acció 4

Conèixer i projectar accions conjuntes amb altres membres de l’associacionisme català i projectes afins.

SG + Secretariat

Anual

Acció 5

Consolidar la nostra base de dades i continuar amb el procès d’actualització

SG

Anual

Base de dades consolidada

Acció 6

Participar de trobades, jornades i activitats d’altres ajuntaments i projectes associatius.

SG + Secretariat

Anual

Participacio feta

Objectiu específic

Millorar la representativitat de Casals de Joves davant l’administració

Acció 1

Reunir-nos amb diferents administracions: Generalitat, Diputació i ajuntaments municipals

SG + Secretariat

Anual

Reunions i participació feta

Acció 2

Participar de les trobades i reunions que programen

SG

Anual

Reunions i participació feta

7. ÀREA DE COMUNICACIÓ
7- Àrea de Comunicació
Objectius General

Incorporar una dimensió estratègica i transversal a la comunicació.

Objectius específic

Millorar la dimensió comunicativa de la Federació i els casals

Acció 1

Dissenyar el Pla de Comunicació de la Federació

RP+TPG

anual

Pla dissenyat

Acció 2

Dissenyar un Pla Marc de Comunicació pels casals

RP+TPG

anual

Pla dissenyat

Acció 3

Potenciar la formació en temes de comunicació

RP+TPG

anual

Formacions realitzades

Acció 4

Revisar l’estat de la web

RP+TPG

anual

Revisió realitzada

Donar suport a les campanyes de difusió de la federació perquè tinguin més impacte i fer seguiment dels resulta RP+TPG

anual

Suport i revisió realitzada

Objectiu específic
Acció 1

Aconseguir un bon reconeixement social de la Federació i el model casalero
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Acció 2

Fer posicionaments d'actualitat i articles d'opinió per dates assenyalades, més territorialitzats i sent altaveus dels RP+TPG

anual

5 posicionaments anuals

Acció 3

Ser més proactives en la difusió externa (notes de premsa per aparèixer als mitjans, comunicats, etc.)

RP+TPG

anual

2 aparicions

Acció 3

Tenir una presència activa a les xarxes socials

RP+TPG

anual

2 publicacions setmanals

Acció 4

Ser més proactives en la difusió externa (notes de premsa per aparèixer als mitjans, comunicats, etc.)

RP+TPG

anual

2 aparicions

Acció 5

Calendari casalero? / Agenda casalera?

RP+TPG

anual

Acció 1

Potenciar la difusió, les notícies a la web, l’agenda i els posicionaments, especialment per ser altaveu dels casals. RP+TPG

anual

1 publicació mensual

Acció 2

Augmentar la visibilitat de les activitats dels CJs a web i xarxes

RP+TPG

anual

seguiment realitzat

Acció 3

Consolidar el WhatsApp amb les infos casaleres

RP+TPG

anual

infos realitzades

Objectiu específic

Apropar i millorar el nivell de comunicació entre la Federació i els casals, poden ser la Fede un altaveu

8. ÀREA DE GESTIÓ
Objectius General

Adaptar la oficina, la gestió i la dimensió tècnica a les necessitats del projecte i a la transformació social i
sostenible

Objectius específic

Mantenir i millorar un espai d’oficina transformador i sostenible.

Acció 1

Realitzar una formació a l’equip tècnic sobre factures

Coord.Econòmica

anual

Formació Realitzada

Acció 2

Crear un recurs per apropar més les tasques de coordinació econòmica a la resta de l’oficina tècnica

Coord.Econòmica

2n semestre

Recurs creat

Acció 3

Mantenir el dia del bé comú

CE+SG

anual

Un cop al trimestre

Acció 4

Tancar els comptes que tenim a la Caixa i passar a utilitzar només Caixa d’enginyers

CE+SG

anual

Comptes tancats

Acció 5

Coordinació anual amb ARÇ i Caixa d’enginyers

CE+SG

anual

Una reunió amb cadascun

Acció 6

Millorar l’equip informàtic de la Office, incorporant material nou

Coord.Econòmica

anual

Segons prioritats

r

Acció7

Planificar subvencions i justificacions

CE+SG

1 trimeste

Calendari creat

Acció 8

Diversificar les administracions i departaments que ens donen suport econòmic

CE+SG

anual

Màxim possible d’administracions (5-6diferents)

Acció 9

Implementar el sistema de valoració anual de l’equip tècnic

SG + Secretariat

anual

Sistema creat i provat

Acció 10

Canviar de gestoria laboral

CE+SG

Gener

Treballant amb gestoria nova

Objectiu específic

Crear i consolidar recursos per als casals de joves federats
CE+RS

r

Acció 1

Crear una formació sobre gestió comunitària

1 semestre

Formació creada

Acció 2

Mantenir la office com a lloc de referència de les casaleres a través de reunions, formacions, assessoraments, etc CE+RS+SG

anual

Reunions i trobades fetes

Acció 3

Participar activament de la Plataforma de Gestió Cívica de Barcelona

CE+SG

anual

Mínim 2 reunions

Acció 4

Actualitzar el mapa de l’estat de la gestió de local de cada casal associat

CE+RS

anual

Mapa actualitzat

r

Acció 5

Ampliar recurs «Que no t’empapelin» amb manuals de com fer els tràmits

Coord.Econòmica

1 semestre

Recursos creats

Acció 6

Promoure la Campanya Forever Young

CE+RS+SG

anual

Difusió executada

Objectiu específic

Fomentar el lideratge polític de l’àrea de gestió

Acció 1

Reunions mensuals entre la persona referent del secretariat i la coordinació econòmica

CE+RS

mensual

Reunions fetes

Acció 2

Millorar els canals de comunicació entre secretariat i coordinació econòmica.

CE+RS+SG

anual

Valoració feta

Acció 3

Tenir una persona de referència sobre la gestió econòmica de cada casal

CE+TT

anual

Llista acabada

LLEGENDA
ABREV.

SIGNIFICAT

RP Referent Pedagògic del Secretariat
TPD Tècnic Pedagògic
BF Borsa de Formadores
TT Tècnica Territorial
CE Coordinadora econòmica
RS Referent Secretariat
SG Secretària General
ET Equip Territorial
COMI Comissió
TI Tècnica Internacional
GD Grup de Dinamitzadores
TPG Tècnica de Programes
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