Activa’t! Si t’aturen, no t’aturis!
Activa’t és un procés innovador d'activació social que vol
enfortir les capacitats, la transformació personal i
l'empoderament de joves en situació de risc d'exclusió social
per reforçar la seva participació ciutadana a través del disseny i
execució de projectes de transformació social.
Per què ho fem?

A qui va dirigit?

Nova - Innovació Social, amb la
col·laboració d’un consorci
público-privat, posa en marxa un
procés d'activació social
anomenat “Activa't! Si t’aturen
no t’aturis, facilitant la
participació política dels joves
en risc d'exclusió social”, que
neix per donar resposta a les
problemàtiques emergents:

Aquest procés va adreçat a 72
joves en risc d'exclusió social
residents a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Aquests joves participaran en:

- augment de l'atur juvenil,
- increment de població en risc
d'exclusió social
- falta de processos de
transformació social amb un
visió integral i integradora que
actuïn sobre les causes de
l'exclusió social

Entitat promotora:

- Sessions intensives durant 12
dies al llarg de 3 mesos
(setembre a novembre)
- Sessions extensives
d'acompanyament i seguiment
durant 7 mesos (2 -3 matins a la
setmana de desembre a juliol’15)
Sessions orientades a
desenvolupar i millorar les
capacitats dels joves per
elaborar i executar projectes de
transformació social

Programa Ciudadania Activa:

Fases del projecte:
1. Identificar 72 joves en risc
d'exclusió social residents de
l'Àrea Metropolitana de
Barcelona que demostrin la seva
motivació i compromís per
contribuir a iniciar i/o consolidar
projectes de transformació
social.
2. Reforçar les capacitats
d’aquests joves en risc d'exclusió
social residents a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

3. Dissenyar i valorar els
projectes transformadors que
mitiguin les causes de l'exclusió
social a la seva àrea de
residència.
4. Aplicar una estratègia de
comunicació comunitària,
associativa i d'incidència política
per facilitar la implementació
dels projectes transformadors.
5. Avaluar el procés d'activació
de la ciutadania en risc d'exclusió
social.

Aquest projecte promogut per Nova, rep el suport econòmic per part del
Programa de Ciudadanía Activa del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic
Europeu 2009-2014 i de les següents entitats que conformen en Consell
d’Antenes:

Entitats sòcies

Entitats col·laboradores

- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

- Institut de Ciències de l'Educació (UAB)

- Fundació privada María Auxiliadora

- Xarxa d'Economia Solidària

- Fundació per a la Prevenció de Residus i el
Consum Responsable

- Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda

- Associació Càmeres i Acció
- Associació Catalana d‘Enginyeria Sense
Fronteres

- Ajuntament de Badalona
- Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
- Coop57, Serveis financers ètics i solidaris

- Associació Projecte Governament Democràtic
Mundial, APGDM
- Delibera - Serveis de Participació Interactiva

Entitat promotora:

Programa Ciudadania Activa:

