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Us presentem la guia ‘Fem projectes’, una guia dirigida a l’associacionisme
juvenil per al disseny i la gestió de projectes associatius!

Els projectes són un element clau en el dia a dia de l’associacionisme juvenil.
S’han convertit en la unitat elemental d’intervenció social, a través de la qual les
associacions duen a terme les seves accions.
Aquesta guia compagina l’explicació teòrica sobre el disseny i la gestió de
projectes amb un exemple de projecte redactat exclusivament per a fer la guia
més entenedora i mostrar una aplicació pràctica del contingut teòric.
L’exemple triat és de caire comunitari, el seu contingut pot ser fàcilment
extensible i adaptable a la realitat dels projectes d’altres entitats com poden ser
les associacions d’acció sindical, d’acció social, les educatives, culturals i
d’intercanvi, les estudiantils i universitàries, les associacions polítiques, les
plataformes territorials de joventut i les entitats prestadores de serveis a la
joventut.
A més, no ens oblidem de les dimensions que també s’han d’incorporar durant la
redacció i el desenvolupament del projecte, com són els aspectes transversals: la
participació, la perspectiva de gènere, la sostenibilitat, el nostre codi ètic i la
inclusió, entre d’altres.
Podeu consultar i descarregar la guia en el següent enllaç: Guia Fem projectes
(CRAJ)
També podeu venir-la a buscar impresa al CRAJ (Espai Jove La Fontana, al Carrer
Gran de Gràcia 192, 1a planta), per a poder establir les bases per a la redacció
dels projectes de la vostra entitat, o fins i tot, per a millorar-los i fer-los més
integrals i, sobretot, més participatius!
Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o
demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al
93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

