PUNT 7: LÍNIES D’ACTUACIÓ 2013
PRESENTACIÓ
El Punt 7 (Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó) és un servei municipal gestionat pel Consell de la
Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7) en conveni amb el Districte d’Horta-Guinardó de l'Ajuntament de
Barcelona.
La finalitat és oferir informació, assessoraments, serveis i recursos als i les joves d’Horta-Guinardó.
Els eixos de treball que defineixen els objectius del Punt 7, i que marcaran el full de ruta per a l'any 2013,
són els següents:
INFORMACIÓ
Objectius:
- Oferir, d’una forma ordenada i estructurada, el màxim d’informació d’interès per als i les joves d’HortaGuinardó, tot estant al dia de les novetats i canvis.
- Atendre i donar resposta acurada a les demandes dels i les joves
- Elaborar eines d’informació útils per a l’emancipació juvenil.
Descripció i accions previstes
Reforçar la informació sobre feina i
mobilitat tenint en compte la situació actual
a la nostra societat.
Actualitzar i millorar les carpetes
d’autoconsulta
Actualitzar i millorar el tauler d’anuncis i la
cartellera

Aconseguir més contactes amb entitats i
serveis perquè ens arribin els seus tríptics i
fulletons
Seguir oferint i distribuint el Llibret
“Recursos per joves a Horta-Guinardó”
editat l’any 2011.
Creació d’una noticia mensual al Butlletí
electrònic del CJD7 “Fes-ho córrer”

Indicadors
- Nombre de persones participants als tres cicles de
xerrades/tallers relacionats amb aquests dos temes
- Mínim dues actualitzacions durant el 2013
- Nombre d’usuaris que fan autoconsulta
- Mínim una actualització a la setmana d’ofertes de
feina i borsa d’habitatge
- Recull puntual d’ofertes de feina de temporada
(Nadal/estiu)
- Recull de cursos, cursos ocupacionals i tallers per a
joves
- Nombre de nous contactes
- Nous tríptics i fulletons útils per als usuaris/es del
Punt 7
-Nombre de tríptics impresos i distribuïts

-

Usuaris que obren el butlletí.
Nombre de butlletins

ASSESSORAMENTS
Objectius:
- Assessorar, de forma personalitzada i gratuïta, a usuaris i usuàries sobre tots els possibles dubtes
relacionats amb el món laboral, la mobilitat internacional i l’associacionisme.
- Disposar de tota aquella informació actualitzada que pugui ser de gran utilitat per a acompanyar
qualsevol assessorament.
Descripció i accions previstes
Informar i assessorar sobre tot tipus de qüestions
relacionades amb el món laboral
Consolidar l’assessoria en associacionisme

Informar i assessorar sobre tot tipus de qüestions
relacionades amb la mobilitat internacional

Indicadors
- Nombre d’assessories laborals
- Autoconsultes del “Racó de
l’associacionisme”
- Consultes i assessoraments sobre
participació i associacionisme
-

Nombre d’assessories sobre
mobilitat internacional

SERVEIS I ACTIVITATS
Objectius:
- Oferir als i les joves activitats per tal de dinamitzar la informació sobre temes d’actualitat i interès juvenil.
- Recollir i observar les demandes i necessitats dels i les joves per tal d’organitzar amb èxit les diferents
activitats.
- Establir i actualitzar constantment els canals de comunicació-informació d’acord amb la diversitat i les
necessitats canviants dels i les joves.
Descripció i accions previstes
Actualitzar constantment el web del Punt 7 i les xarxes socials.
Dur a terme un cicle de xerrades/tallers de cara a la recerca de
feina a l’estiu
Dur a terme un cicle de xerrades/tallers sobre mobilitat
internacional
Dur a terme la campanya “In-forma’t: activitats per triar el teu
itinerari acadèmic”
Dur a terme la campanya “Mostra de turisme juvenil de
Barcelona”
Dur a terme un cicle de xerrades/tallers de cara a la recerca de
feina a l’hivern
Dur a terme el cicle de xerrades “I tu, cap a on vas?”
Realitzar activitats puntuals tenint en compte les necessitats
detectades

Indicadors
- Nombre de noves entrades.
- Nombre de visites.
- Nombre de xerrades
- Nombre de participants
- Nombre de xerrades
- Nombre de participants
- Nombre de xerrades
- Nombre de participants
- Nombre de xerrades
- Nombre de participants
- Nombre de xerrades
- Nombre de participants
- Nombre de xerrades
- Nombre de participants
- Nombre d’activitats puntutals
- Nombre de participants

Programar exposicions mensuals
Realització d’un Punt informatiu al Carrer el dia mundial de la
lluita contra la Sida conjuntament amb el CJD7.
Continuar amb el procés de creació d’una “Antena PIJ“ al Mas
Guinardó
Continuar cedint l’espai Horta 71 a les entitats juvenils d’HortaGuinardó
Tramitar carnets de mobilitat juvenil

- Nombre d’exposicions
- Nombre de visitants
- Nombre de participants
- creació de l’antena
- nombre d’usuaris
-Nombre d’entitats que fan ús de
l’espai.
- Nombre de carnets tramitats

COORDINACIÓ I GESTIÓ INTERNA
Objectius:
- Treballar en xarxa amb d'altres equipaments i serveis.
- Promoure el coneixement dels serveis, activitats i recursos del Punt 7.
Descripció i accions previstes
Treball en xarxa amb altres equipaments, entitats i serveis
destinats a la joventut.
- Coordinació amb el CJD7.
- Coordinació amb la resta d’equipaments i serveis del Districte.
- Coordinació amb la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils.
- Millorar la difusió i comunicació del Punt 7

Indicadors
- Nombre de reunions de
coordinació.
- Nombre de reunions amb
altres agents
-Actualitzacions al web, Facebook i
Twitter.
-Enviaments mensuals a través del
correu intern de les nostres
activitats.

