teniu una idea i no sabeu per on començar?

Engegueu projectes amb el CRAJ!
Què és el CRAJ?
El CRAJ és el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. És un servei
municipal gestionat pel CJB que dona suport a iniciatives i projectes associatius liderats per
joves de la ciutat.

En què us podem
donar suport?
Crear una assemblea
d’estudiants
Dur a terme un projecte
de transformació del pati
Organitzar un
esdeveniment (festa de fi
de curs, torneig esportiu,
etc.) a l’institut
Organitzar el viatge de fi
de curs
I més!
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Què oferim?

Acompanyament en la posada en marxa de projectes:
Definim els objectius i com els volem aconseguir!
Com ens organitzem?
Com aconseguim implicar més gent?
Existeixen altres col·lectius amb qui puguem sumar
esforços?
Com busquem finançament?
Cal que ens constituïm legalment com a associació?
Publicacions i formacions sobre diferents àmbits que us
poden ajudar a desenvolupar els vostres projectes
Cessió i lloguer de material
Suport en la difusió dels vostres projectes

Com ho fem?
1.
2.

Ens feu un correu i/o una trucada per explicar-nos una mica l'idea que voleu treballar.

3.

La tècnica del CRAJ fa una proposta de pla de treball que pot durar entre un mes o tot un
curs escolar.

4.

Posem en pràctica el pla de treball: el grup comença a treballar amb l’acompanyament i
suport de la tècnica a través de:

Una tècnica del CRAJ es desplaça on calgui per dur a terme una sessió de coneixença i
treball d’1-2h amb el grup. Es pot treballar amb el grup classe, si la iniciativa és compartida
entre tot l’alumnat, o amb un grup més petit.

Sessions presencials o online de suport i seguiment
Contacte continuat a través de WhatsApp i correu electrònic
Formació a mida i/o facilitació de recursos que puguin ajudar a tirar endavant el projecte

Contacte

acompanyaments@crajbcn.cat
932655217

652878122

Més informació

crajbcn.cat
@crajbcn

