SI ETS JOVE:
INSCRIU-TE I PARTICIPA!

Amb el suport de:

FES CRÉIXER EL TEU CURRÍCULUM,
AMPLIA LA TEVA EXPERIÈNCIA
PARTICIPA, APORTA I APRÈN EN ASSOCIACIONS DEL TEU TERRITORI
ACTIVA’T és un projecte que posa en relació a joves en situació d’atur amb entitats, en les que els i
les joves desenvoluparan un procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats.
L’empresariat cada cop valora més els aprenentatges adquirits fora de l’àmbit laboral, que siguis una
persona inquieta, activa i compromesa.
És per això que et proposem que participis de les entitats del teu municipi. A les entitats es
desenvolupen moltes tasques que es poden traslladar i aplicar en qualsevol aspecte de la teva vida,
inclòs el laboral.
Alguns exemples són:
•

l’elaboració de projectes

•

la comptabilitat

•

l’ús de les TIC i de les xarxes socials
per fer publicitat

•

la cura de persones

•

i moltes altres més

A més estaràs aportant el teu granet de sorra
perquè el teu municipi sigui un lloc millor.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE
El projecte ACTIVA’T consisteix en facilitar-te l’entrada en una entitat i establir un procés d’aprenentatge
i de seguiment; és una formació a partir de la pràctica. Tots els compromisos pactats queden recollits en
un conveni entre tu i l’entitat en el que s’especifica quina serà la teva dedicació i quines seran les teves
tasques i funcions.
Un cop finalitzat el teu període de col·laboració, l’entitat amb la que has participat signarà un document
on es recolliran les tasques i aprenentatges que has adquirit i redactaran una carta de recomanació que
podràs adjuntar al teu currículum.
Apuntat a ACTIVA’T!

L’ACTIVA’T S’ADREÇA A:
Joves entre 16 i 29 anys, preferentment en situació d’atur i/o en situació de vulnerabilitat, i no
vinculades prèviament al teixit associatiu.
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QUÈ SÓN LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE?
Una associació sense ànim de lucre és una agrupació de persones que s’organitzen per a realitzar una
activitat col·lectiva. A diferència d'altres formes d'organitzar-se i actuar, l'associació té personalitat
jurídica, el que la fa capaç d'adquirir drets i contraure obligacions.

ÒRGANS DE DECISIÓ I DE GESTIÓ
El funcionament de les associacions ha de ser democràtic. Ha de comptar amb un òrgan de govern
(habitualment l’assemblea de socis) i un òrgan de representació (que pot rebre el nom de junta directiva,
comissió de govern, etc.).
Per desenvolupar la seva activitat les associacions també disposen d’una estructura organitzativa o de
gestió. Com a mínim tota associació desenvolupa certes tasques de secretaria i en la majoria d’ocasions
també de tresoreria (doncs calen despeses per dur a terme les activitats i aquestes cal que siguin
gestionades).
Altres àrees importants per a la gestió de les associacions són les encarregades de la comunicació (tant
interna com externa de les actuacions). En funció de l’objecte de l’associació hi ha uns o altres òrgans o
estructures de gestió.
El desenvolupament de les tasques associades a l’entitat impliquen la posada en funcionament de
diversos tipus de coneixements. Alhora, en la pràctica associativa se n’aprenen d’altres i s’adquireixen
noves habilitats.

QUÈ APORTEN LES ASSOCIACIONS
A partir del treball voluntari de les persones que
integren les associacions, aquestes transformen i
milloren la societat en les àrees d’intervenció de cada
entitat: promoció de la cultura, cohesió social, atenció a
situacions o persones en situació de vulnerabilitat,
educació en el lleure, defensa de drets laborals, civils,
etc. Així les associacions contribueixen a la millora de
l’entorn i de la societat.
A més la unió de persones treballant per un objectiu comú té impactes en la millora de la cohesió
social i en l’ampliació de les xarxes relacionals i del capital social de l’individu. La relació amb
altres persones amb les que es comparteixen interessos i inquietuds és un altre dels incentius a la
participació associativa.
Des del punt de vista més individual, no cal oblidar que la persona que s’associa pot tenir la
satisfacció de contribuir a la millora d’allò que l’envolta, de desenvolupar nous coneixements i
habilitats i d’establir noves relacions personals.
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QUINS TIPUS D’ASSOCIACIONS EXISTEIXEN?
Existeixen diversos tipus d’associacions. Alguns exemples:
Ø Organització cultural o d’oci: Associació que cerca la promoció de la cultura i l’oci i
realitzen activitats en aquests àmbits.
Ø Associació Juvenil: Es caracteritzen pel tipus de persones que s’hi poden associar,
concretament les persones entre els 14 i els 30 anys, els menors poden formar part dels
òrgans de govern però no seran responsables de les decisions preses per aquests.
L’objecte i finalitat d’aquestes pot ser divers.
Ø Organització d’educació en el lleure educatiu: Cerquen la intervenció educativa en el
temps lliure dels infants i joves fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar.
Ø Sindicat: Associació de treballadors/es en defensa i promoció dels seus drets laborals.
Ø Partit Polític: Entitat que té com a voluntat promoure la participació dels ciutadans per a
implementar mesures polítiques en el marc de les institucions parlamentàries.
Ø Organització professional o empresarial: Associació establerta sota la voluntat de fer
progressar una professió.
Ø Associació veïnal: Unió de persones que conviuen en una comunitat per a participar en
la vida pública i la promoció dels seus interessos.
Ø Associació de mares o pares d’alumnes (AMPA): Entitat amb l’objectiu de representar
els interessos de pares, mares, tutors legals als centres educatius dels seus fills i filles.
Ø Associació d’estudiants: Unió de persones que cursen estudis acadèmics que
persegueixen l’objectiu de defensar els interessos dels i les estudiants.
Ø Entitats religioses: Les entitats religioses són institucions que defensen i practiquen certs
tipus de creences i cerimònies.
Ø Grup ecologista, de defensa del territori o de protecció dels animals: Associació en
defensa del medi ambient, la naturalesa i els animals.
Ø Organització de defensa dels drets humans, pacifista, etc.: Entitat de persones en les
que l’interès es centra en la promoció de la pau, els drets humans i el respecte entre les
persones.
Ø Grup o plataforma alternativa, altermundista, anticapitalista o casal: Entitat constituïda
amb l’interès de transformació social i amb la voluntat de teoritzar o aplicar models
socioeconòmics alternatius.

Per a més informació pots trucar a 936011644 i preguntar per l’Aida Mestres o bé enviar un
correu electrònic a aidamestres@ferrerguardia.org
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