3| ACTUEM

PARTICIPACIÓ I
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Amb les accions d'aquest eix es reivindica que les persones joves
són subjecte de dret per a participar en la vida pública, per a
transformar-la i millorar-la. Reafirmant la seua identitat en diàleg
amb el conjunt de la societat.

Els objectius generals són impulsar mecanismes de participació
directa de les persones joves en tots els àmbits del seu interès i
garantir que tindran l'oportunitat de conèixer, opinar, proposar, decidir
i desenvolupar iniciatives en tots els camps d'actuació de la política
municipal de joventut i en general de la vida ciutadana. Igualment,
fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors
democràtics, solidaris i pro socials. Per altra banda, positivar el
discurs al voltant de la joventut, promocionant les iniciatives i els
projectes juvenils.

Els àmbits de actuació són:

A9| ESPAI PÚBLIC -ASOCIACIONISME FÒRUM
A10| CORRESPONSALS
A11| CIUDADANIA GLOBAL, VALORS CÍVICS
I SOLIDARIDAT
A12| PROMOCIÓ

A9|

ESPAI PÙBLIC- ASOCIACIONISME- FÒRUM JOVE

OBJECTIU ESPECÍFIC

MESSURA/ACCIÓ

RANG

DEPARTAMENT

VINCULACIÓ

CRONO

Recollir, analitzar i considerar les opinions, interessos,
necessitats i propostes dels joves del municipi.

33 Amplificaveu Obert: diagnòstic participatiu i bustia
permanent opinió/sugerencies

12 - 29

JOVENTUT

Afavorir el teixit associatiu juvenil.

34 Ajudes i acompanyament a associacions juvenils.

12 - 29

JOVENTUT

A1.1

2021

Proporcionar espais de diàleg i aportacions de la gent jove a
les polítiques de joventut.

35 Fòrum Jove

12 - 29

JOVENTUT

A1.1

2022

Foment de la participació de la gent jove del municipi en
organismes i estructures publiques.

36 Consell Joventut (participació en comarcal o en el seu
defecte al autonòmic)

12 - 29

JOVENTUT
MANCOMUNITAT DE
L’HORTA SUD

A10

2023

2021

A10|

CORRESPONSALS

OBJECTIU ESPECÍFIC

MESSURA/ACCIÓ

RANG

DEPARTAMENT

VINCULACIÓ

CRONO

Acompanyar el procés socioeducatiu i afavorir la implicació
d’un grup de persones joves actives que col·laboren en la
difusió i recollida de demandes d’informació juvenil.

37 Dinamització del grup estable y formació específica

14-20

JOVENTUT

A9
A11
A12

PREVI

38 Trobades intermunicipals
39 PIJ en IES

A11|

CIUTADANIA GLOBAL, VALORS CÍVICS I SOLIDARIDAT

OBJECTIU ESPECÍFIC

MESSURA/ACCIÓ

RANG

DEPARTAMENT

VINCULACIÓ

CRONO

Donar a conéixer i promoure els ODS.

40 Campanya ODS

12 - 29

JOVENTUT

A1, A9, A12

2022

Afavorir el coneixement, la millora i la conservació del medi
ambient.

41 Programa Horta Neta

x

JOVENTUT
JOVESNET

A1, A9

PREVI

Sensibilitzar hàbits crítics de consum textil i afavorir el
comerç just.

42 Campanya Fashion Revolution

12 - 29

JOVENTUT

PREVI

Educar y sensibilitzar en feminisme, diversitat, relacions
igualitaries i contra la violència de génere.

43 Tallers relacions igualitaries i contra la violéncia de génere

IGUALTAT I JOVENTUT

2021

Aportar informació contra missatges racistes i fomentar el
respecte i la inclusió de la diversitat cultural.

44 Campanya raons contra el racisme

x

JOVESNET

A1, A9, A12

2021

Impulsar, educar, promoure el desenvolupament comunitari i
millora social.

45 Programa educació per a la participació

12 - 29

JOVENTUT

A2 A9 A12

2022

48 Cos Europeu Solidaritat i accions Erasmus +

12 - 29

JOVENTUT

A1 A11

2023

OBJECTIU ESPECÍFIC

MESSURA/ACCIÓ

RANG

DEPARTAMENT

VINCULACIÓ

CRONO

Positivar el discurs i la imatge de la joventut i del Servei de
Joventut.

49 Centre de pràctiques Universitat de València, ADEIT i
Cicles FP Superior.

18 - 29

JOVENTUT

A1

PREVI

Visibilizar el talent jove, i els projectes i iniciatives de persones
jóvens del municipi, com a referència i model positiu.

50 PROGRAMA ‘POTENCIAL JOVE’

12 - 29

JOVENTUT
COMUNICACIÓ

A10.35

2023

46 Campanya voluntariat
47 APS en IES

Difondre la informació juvenil i les oportunitats de la
comunitat Europea i participar en projecte Erasmus plus.

A12|

PROMOCIÓ

