Carta de Serveis Joventut

Presentació
El Servei de Joventut treballa per donar un impuls a totes aquelles polítiques
adreçades a acompanyar els i les joves en el seu procés de transició a la vida
adulta, fent especial incidència en aspectes com la formació, l'educació en el
lleure, la participació o la prevenció en l'àmbit de la salut.

Què fem?
Des del Servei de Joventut treballem en diversos àmbits:
•

SUPORT A L'EMANCIPACIÓ.
◦ Ampliar l'oferta formativa per capacitar els joves en el procés d'inserció
i desenvolupament professional.
◦ Informar i assessorar els joves de l'oferta i recursos que tenen a l'abast.
◦ Acompanyar en els processos de decisions.

•

PROMOCIÓ DE L'EDUCACIÓ I L'OCI ALTERNATIU EN EL TEMPS DE LLEURE
◦ Obrir espais de lleure educatiu que ofereixin una programació estable
d'activitats adreçades al jovent.
◦ Reforçar les programacions culturals i artístiques del municipi per oferir
alternatives de lleure.
◦ Consolidar les trajectòries educatives incidint en el reforçament de les
tasques escolars i les sinergies amb els centres educatius.

•

PROMOCIÓ DE LA SALUT
◦ Informar, prevenir i orientar els joves en la disminució dels hàbits i
conductes de risc per a la salut, apropant-nos en els espais on es
produeixen i on desenvolupen llur activitat.

•

COHESIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT
◦ Atendre la diversitat i diferències socials dels joves fent especial
incidència en trencar les dinàmiques que dificulten els processos de
transició a la vida adulta amb igualtat d'oportunitats.

•

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
◦ Promoure la participació i l'associacionisme juvenil.

•

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
◦ Apropar als joves la informació d'interès juvenil amb criteris de qualitat
I proximitat.

Què oferim?
SERVEI D'ORIENTACIÓ JUVENIL:
Assessorament personalitzat per tal que puguis dissenyar el teu itinerari acadèmic
i professional amb informació sobre estudis reglats, itineraris educatius, centres on
cursar-los, orientació professional,... Informa't per prendre la millor decisió!
TOT L'ANY DEMANA CITA
SESSIONS INFORMATIVES GARANTIA JUVENIL
Saps què és i en què et pot ajudar estar inscrita a la Garantia Juvenil? És un ajut
europeu per a joves entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen. Si no estudies
ni treballes, t'interessa!
XERRADA MENSUAL
FORMACCIÓ!
Cursos adreçats a la capacitació professional i al desenvolupament d'habilitats
personals per a millorar l'ocupabilitat de les persones joves. Accions formatives i
projectes d'acompanyament adreçats a joves que volen millorar la seva situació.
Cerquem els recursos i subvencions que ens permetin desenvolupar els projectes i
fer-ho possible. Et podem donar un cop de mà!
TOT L'ANY
CASAL JOVE I TARDA JOVE DE SEGUR
Un espai de trobada i lleure juvenil on passar les tardes entre setmana. Espai
d'estudi, accés gratuït a internet, jocs de taula, espai de consulta... o senzillament

passar una bona estona!
DE DILLUNS A DIJOUS DE LES 16 A LES 20 H.
DIVENDRES AL CASAL
Tallers monogràfics gratuïts els divendres. T'interessa conèixer alguna proposta
nova, sou un grup amb ganes de tirar endavant alguna iniciativa... proposa'ns-ho,
trobarem la manera! Segueix-nos a les xarxes per conèixer les novetats!
DIVENDRES A LA TARDA
TALLERS AL CASAL JOVE
Cursos i tallers trimestrals de lleure educatiu. Cursos de guitarra, cuina, habilitats
personals, alimentació sana, artístics... El límit el poses tu... tens alguna idea al cap,
no has trobat aquell curs que t'agradaria fer?! T'escoltem!
ACTIVITAT TRIMESTRAL
FESTIU!
Activitats setmanals i gratuïtes per a joves a partir de 12 anys el juliol i agost.
Participa d'una activitat diferent, plena de valors i d'educació cívica: coneix la
història, treballa la inclusió i la diversitat, pensa en lila... Viu un estiu diferent!
DE DILLUNS A DIVENDRES JULIOL I AGOST
ACTIVITATS D'ESTIU
Tallers monogràfics gratuïts els Dimarts Joves, zumba a la platja els dimarts i dijous
al vespre per posar-te en forma, terror a la fresca! tots els dimarts a la plaça
Alcalde Romeu i Festa dels Colors per acomiadar-se de l'estiu. I encara diràs que
l'estiu se't fa llarg i avorrit?!
JULIOL I AGOST
AULA D'ESTUDI
Espai d'estudi assistit i gratuït setmanal als Casals Joves durant el curs escolar,
reforç a l'estudi a l'estiu perquè no perdis el fil i espai preferent per a joves
estudiants als Casals Joves. Volem ajudar-te en el teu èxit educatiu!
TOT L'ANY
NITS AMB CAP
Parades informatives en espais d'oci nocturn per sensibilitzar sobre els consums i
pràctiques de risc. Dinamització de carrer, informadors de Creu Roja, jocs de carrer
i molt més per acabar la nit de manera segura. Sortim i gaudim de manera segura!
JULIOL I AGOST
TALLERS PREVENTIUS EN L'ÀMBIT DE LA SALUT JOVE
Taller de sensibilització envers conductes de risc, de manera especial adreçats a
joves que cursen estudis postobligatoris. Tallers de prevenció en l'àmbit de la
sexualitat, dels consums de tòxics, d'habilitats personals, d'assetjament a les

xarxes, addicció a les pantalles, violència masclista...
DE SETEMBRE A JUNY
FEM CAMÍ I FESTALAIA
Treballem amb els centres de secundària del municipi per afavorir que els joves
desenvolupin projectes participatius. A través d'una festa organitzada amb els i les
joves estudiants dels centres, afavorim que coneguin de primera mà què vol dir
participar en un projecte comunitari. Ensenyem ciutadania!
CURS ESCOLAR
PIJCES. PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA
Som presents als centres de secundària a les hores d'esbarjo per conèixer de
primera mà les inquietuds del jovent, donar informació actualitzada i treballar de
manera pròxima activitats i campanyes. Som al teu costat!
ELS DIVENDRES CURS ESCOLAR
INFORMACIÓ JUVENIL
Al Departament de Joventut t'orientem sobre qualsevol tema d'interès juvenil:
lleure, cultura, habitatge, estudis, treball,... Si tens qualsevol inquietud i no saps
on adreçar-te, a Joventut et podem donar un cop de mà!
TOT L'ANY

A qui ens adrecem?
Persones de 12 a 35 anys del municipi.
Podeu accedir al nostre servei:



Presencialment, a les oficines de la Plaça Alcalde Romeu a la Platja de
Calafell



Per telèfon al 977 69 90 09, extensió 678



A través del web municipal: joventut.calafell.cat



A través del correu electrònic: joventut@calafell.org

El nostre compromís
A Joventut ens comprometem a:
1. Oferir serveis d'intervenció socioeducativa de qualitat, pròxims i centrats en
les necessitats del jovent.
2. Acompanyar el jovent en les iniciatives que proposin, facilitant espais i
donant suport en la consecució de les seves fites.
3. Cercar la solució a les diferents demandes i consultes d'informació i/o
adreçar-vos al servei competent, atenent-vos de manera pròxima i eficient.
Ajudeu-nos a millorar:



Al web joventut.calafell.cat teniu a la vostra disposició un formulari per fernos arribar noves propostes i idees de millora.

Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu a la
vostra disposició al portal calafell.cat, podrem millorar aquesta Carta de Serveis.

Contacte
Servei de Joventut
Casal Jove de Calafell. Primera planta
Plaça Alcalde Romeu
43820 Calafell
Horari:
De dilluns a divendres: 9.00 – 14.00
Casal Jove de Calafell
Casal Jove de Calafell. Baixos.
Plaça Alcalde Romeu,
43820 Calafell
Horari
De dilluns a dijous: 16.00 - 20.00

Tarda Jove de Segur
Carrer Dinamarca, 5. Baixos
43882 Segur de Calafell
Horari
De dilluns a dijous: 16.00 - 20.00
Consultes:



Per telèfon: 977 69 90 09, extensió 678



Per Internet: joventut.calafell.cat



A la nostra adreça electrònica: joventut@calafell.org

