LÍNIA ESTRATÈGICA 10. INTEGRACIÓ SOCIAL

Programa d’Actuació

10.1

Foment del voluntariat

Acció

10.1.1

Fer una programació d'activitats de voluntariat ambiental i social

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar el voluntariat en el municipi.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Crear un departament que coordine totes les accions de voluntariat.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Assignar a una regidoria les tasques de participació ciutadana i voluntariat, que serà l’encarregada de
recollir i coordinar les propostes d’accions de voluntariat de les altres regidories.



Elaborar una programació anual d’accions de voluntariat.



Campanyes de captació de voluntaris.

Programa d’Actuació

10.2

Foment de l’associacionisme.

Acció

10.2.1

Facilitar la creació d’associacions locals.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar l’associacionisme en el municipi.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Habilitar mecanismes per a facilitar la formació d’associacions en el municipi.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Penjar en la web municipal o en la web de l’Agència de Desenvolupament Local d’Alginet, que
s’encarrega de l’assessorament a associacions, informació sobre els passos a seguir per a constituir una
associació: passos a seguir, normes del registre, documents associats (models d’instància, d’estatuts i
d’acta de fundació). Incloure informació de les diferents ajudes que es poden sol·licitar.



Millorar el procediment d’assignació d’ajudes a les associacions. Alguns model proposats són:


Creació de fundacions. Cada associació s’adherix a la fundació corresponent en funció de l’activitat
que desenvolupen (fundació esportiva, cultural, comercial, etc). L’Ajuntament assigna els diners que
dóna a cada associació d’acord amb criteris polítics. Les associcions són les encarregades d’establir
els criteris a seguir per a repartir els diners entre les associacions adherides.



Establir uns criteris tècnics per a l’assignació a cada associació dels diners de la partida destinada a
ajudes a subvencions (p.ex. les associacions sol·liciten ajudes per a la realització de projectes
concrets. La valoració de la quantia en què es subvenciona el projecte ve determinada pels criteris
establerts en la convocatòria d’ajudes: objectiu de l’activitat, repercussió de l’activitat, etc).

Programa d’Actuació

10.3

Foment de la participació ciutadana.

Acció

10.3.1

Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Facilitar la més àmplia informació sobre les activitats, obres i serveis de l’Ajuntament, facilitar la participació
ciutadana en la gestió municipal.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Regular les formes, els mitjans i els procediments de la informació i la participació del veïnat i les entitats
ciutadanes en la gestió municipal.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Elaborar un reglament que regule les formes, els mitjans i els procediments de la informació i la
participació del veïnat i les entitats ciutadanes en la gestió municipal.



Establir un mecanisme que permeta l’elaboració de pressupostos participatius.



Ampliar la funció de la línia verda com a eina de difusió d’informació sobre les activitats i iniciatives que
es promouen des de l’Ajuntament.

Programa d’Actuació

10.4

Integració de jovens.

Acció

10.4.1

Creació d’un centre per a jovens.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Cobrir la demanda d’oci juvenil.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Crear un centre per a jovens que aporte una programació d'activitats permanents i siga un punt d'informació i
recull d’idees i necessitats.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Crear un centre per a jovens des d’on oferir una programació de cursos i activitats d’oci, informació per a
associacions, accions de voluntariat i altres temes d’interés per a la població jove.



Crear una pàgina web que reculla tota la información i serveis oferits des del centre per a jovens.



Donar a conéixer el centre per a jovens i els serveis que ofereix entre la població jove.

Programa d’Actuació

10.4

Integració de jovens.

Acció

10.4.2

Creació d’un skate park.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Cobrir la demanda d’oci juvenil.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Crear un parc per a practicar el patinatge.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Crear un skate parc.



Sotmetre a consulta pública l’ubicació del parc.

Programa d’Actuació

10.5

Integració de majors.

Acció

10.5.1

Elaboració d’una programació d’activitats per a majors

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Integrar a les persones majors en la vida social d’Alginet.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Establir una oferta d’activitats dirigides a persones jubilades.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Dins de la programació anual d’accions de voluntariat incloure activitats per a majors (acció 10.1.1).



En l’activitat de bus a peu, parlar amb l’associació de jubilats per a involucrar-los en les tasques de guia
del bus a peu (acció 2.2.2)



Involucrar en els tallers de reutilització-transformació d’objectes persones jubilades com a monitors (acció
1.1.3)



Involucrar en els tallers de reciclatge per a fer bosses persones jubilades com a monitors (acció 1.1.1)

