CASAL DE JOVES CRAJEC
PROJECTE PARTICIPACIÒ JUVENIL

El projecte

Universalitat

Aquest projecte neix per oferir un espai de participació a joves de 14 i 15 anys interessats i
interessades en el món del voluntariat i l’acció social.
Pretén ser un espai participatiu i dinàmic, on pugueu descobrir què és fa des de la institució i
també dir la vostra com a joves que en comenceu a formar part.

Unitat

Activitats
Durant el desenvolupament del Casal, us proposem treballar diferents temes que poden ser del
vostre interès, com:

Voluntariat

-

Activitats de descoberta de l’entorn, Drets Humans i de la Ciutadania: a partir
d’activitats de recerca, sortides pels voltants de l’Assemblea i reflexió posterior,
parlarem de com veiem el nostre entorn i quina és la realitat de la ciutat on vivim.

-

Activitats de coneixement de Creu Roja Joventut i Creu Roja: coneixerem què es fa a la

Independència

institució, com es va a crear, què fa la part més jove de la Creu Roja i veurem quins
projectes existeixen i què fem.

-

Sortides lúdiques: aprofitarem les vacances escolars i el bon temps per fer sortides
lúdiques a piscina o platja i refrescar-nos.

-

Activitats de participació: sempre a partir dels vostres interessos i les propostes que

Neutralitat

aporteu, farem activitats per treballar valors i temes que us motivin i van lligats a la
nostra organització (educació per la salut, perspectiva de gènere, treball en equip, ...).

-

Sortides a diferents projectes: ja que la Creu Roja a Barcelona té molts projectes i
treballem a moltes persones, durant el mes farem diferents sortides a equipaments,

Imparcialitat

com: el Centre de Distribució d’Aliments, el Centre de Coordinació de Creu Roja
Catalunya, coneixerem algun projecte de Gent Gran a la ciutat i ens trobarem amb altres
joves d’altres punts de la província.

Humanitat

L’horari base és de 10h a 14h de Dilluns a Divendres. En el cas dels dies de sortides, a la reunió
informativa del dia 28 us informarem de la durada d’aquestes ja que es poden allargar més enllà
de les dues del migdia.

La programació base del Casal és la següent:
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JULIOL
DILLUNS

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

4

DIMARTS

5

DIMECRES

DIVENDRES

7

8

Inici.
Coneixement CRJ Piscina /
Dinàmiques
i CR
Platja
coneixement i
participació

Activitats
DDHH i
descoberta de
l'entorn

Taller Educació per
la Salut: Alimentació
(trastorns
alimentaris)

11

12

14

15

Activitats
DDHH i
descoberta
de l'entorn

Coneixement CRJ Piscina /
i CR: L’educació Platja
en el lleure i la
participació

Sortida CDA
Ciutat
Meridiana

Activitats
participació

18

19

20

21

Activitats
DDHH i
descoberta
de l'entorn

Taller Violència
de Gènere i
discriminació

Piscina /
Platja

25

26

Activitats
DDHH i
descoberta
de l'entorn

Activitat
conjunta amb
altre grup de
joves (per
confirmar)

DILLUNS

6

DIJOUS

DIMARTS

DISSABTE

DIUMENGE

9

10

16

17

22

23

24

Coneixement
CRJ i CR

Activitat
intergeneracional
Gent Gran

Festa Final /
Vida
Associativa

27

28

29

30

Piscina /
Platja

Activitats
participació

Tancament Casal /
Preparació activitat
CRJ

Festa Final /
Vida
Associativa
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SETEMBRE
DIMECRES DIJOUS
DIVENDRES

1

2

Tornada.
Dinàmiques
participació

Presentació
titelles per la Pau

5

6

7

8

9

Preparació
espectacle
titelles

Sortida expo
cooperació
internacional

Preparació
espectacle
titelles

Preparació
espectacle
titelles

Preparació
espectacle titelles

DISSABTE

31

DIUMENGE

3

4

10

11

 24/25 de Setembre: Festes de la Mercè. Activitats i espectacle final de Titelles per la Pau.
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Recomanacions
Pel bon desenvolupament de l’activitat, caldrà tenir en compte un mínim de normes de

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

convivència, com són:

I.
II.
III.
IV.

Durant les activitats, no es podran utilitzar els telèfons mòbils (a excepció de
què l’equip de monitors i monitores indiqui el contrari).
La participació a aquest projecte és totalment voluntària. Per tant, si decidiu
formar part del grup, caldrà assistir a totes les activitats.
En el cas que no pugueu venir per situacions familiars o personals, avisareu
al/la responsable de l’activitat mitjançant una trucada o un correu electrònic.
Caldrà arribar amb puntualitat a l’hora d’entrada i al lloc indicat per a l’activitat
per respecte al grup i per facilitar el compliment dels horaris establerts.

Període d’inscripcions
El període d’inscripcions restarà obert del 9 al 27 de Juny. Caldrà fer arribar la Fitxa d’inscripció
degudament

complimentada

abans

de

la

data

límit

per

correu

electrònic

a

cristina.sanchezr@creuroja.org .
El dia de la reunió informativa caldrà que porteu en paper i signada la fitxa d’inscripció.

Reunió d’inici
La reunió d’inici on podrem resoldre tots els dubtes i donar el tret de sortida a l’activitat serà el

Neutralitat

dia 28 de Juny a les 19:30h de la tarda, a les oficines del C/Joan d’Àustria, 120-124.
En el cas que no pugueu assistir, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres per buscar un
altre dia i trobar-nos.

La documentació a entregar per iniciar l’activitat és la que trobareu a les següents pàgines i són:
la fitxa d’inscripció, l’autorització dels responsables del o la menor i l’autorització per les
sortides.

Humanitat

Imparcialitat

Documentació
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DATA

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS
DNI

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA
MUNICIPI

CODI POSTAL

Número

Persona de contacte

TELÈFONS

FAMILIA
(Non i
Cognoms)

Pare:
Mare:
Tutor/a:

CURS ESCOLAR

DADES SANITARIES
TARGETA SANITÀRIA (CIP)

AL·LÈRGIES/INTOL·LERÀNCIES

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

MALALTIES

OBSERVACIONS
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AUTORITZACIÓ MATERNA/ PATERNA/ TUTOR(A) LEGAL

Universalitat

En/Na,__________________________________________________________
amb DNI ______________ i amb domicili a ____________________________,
al C/___________________ núm.____ pis ______, amb telèfon____________

Unitat

Sobre qui exercito la pàtria potestat, per a que participi en l’activitat de Grup de Joves
d’Estiu CRAJEC de Creu Roja Joventut.
Amb aquesta autorització manifesto el meu acord i autoritzo que la imatge d’ell/ella pugui
aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats organitzades per la institució.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques/quirúrgiques que siguin
necessàries en cas d’extrema urgència, sota pertinent direcció facultativa.
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa que les dades que l'usuari
facilita quedaran emmagatzemades en el fitxer automatitzat de Creu Roja Espanyola.
Les dades seran tractades exclusivament amb la finalitat del projecte de Joves CRAJEC.
Per tal de garantir-ne la confidencialitat, s'han implantat les mesures de seguretat
necessàries i adequades al tipus de dades personals requerides, d'acord amb el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD. La persona usuària té dret a accedir, rectificar i cancel·lar
les dades introduïdes en el formulari de subscripció. Ho pot fer adreçant-se per correu
electrònic: cristina.sanchezr@creuroja.org .

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

naixement ____/____/______ i DNI/ passaport _______________________

Voluntariat

Autoritzo a en/na _____________________________________ amb data de

Humanitat

A ____________________, a ____ de ___________________ de 2016.

Signatura (mare, pare o tutor/a legal):

6

AUTORITZACIÓ MATERNA/ PATERNA/ TUTOR(A) LEGAL

Voluntariat

Unitat

Universalitat

DE MENORS PER LES SORTIDES

En/Na __________________________________________________ amb
DNI/passaport __________________ i com a mare/pare ó tutor/a d’en/na
_________________________________________________ .

Autoritza a assistir a les sortides relacionades amb el Casal Jove d’estiu CRAJEC.
Al mateix temps autoritzo l’obtenció d’imatges de la seva persona i/o silueta, per tal de
que siguin utilitzades amb la finalitat de promocionar els serveis i/o projectes que li són
propis, les quals no seran venudes ni utilitzades amb cap finalitat comercial.

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Tanmateix cedeixo el dret a reproduir la imatge gràfica, la veu i/o altres efectes sonors.
I faig extensiva aquesta autorització per a les decisions mèdico-quirurgiques que calgui
adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa que les dades que l'usuari
facilita quedaran emmagatzemades en el fitxer automatitzat de Creu Roja Espanyola.
Les dades seran tractades exclusivament amb la finalitat de Joves CRAJEC.
Per tal de garantir-ne la confidencialitat, s'han implantat les mesures de seguretat
necessàries i adequades al tipus de dades personals requerides, d'acord amb el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD.
La persona usuària té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades introduïdes en el
formulari de subscripció. Ho pot fer adreçant-se per correu electrònic:
cristina.sanchezr@creuroja.org
I perquè així consti als efectes oportuns, signo i lliura el present a la població de
................................, el dia …… del mes …… de l’any .... .

Signatura (mare, pare o tutor/a legal):
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