Servei de dinamització jove

El servei de dinamització jove de l’ajuntament de Llucmajor és un recurs que fomenta la participació activa dels jovent a
activitats d’oci i temps lliure.
El servei és descentralitzat per tal de donar resposta a les necessitats dels i les joves de tots el nuclis urbans. D’aquesta
manera, es poden realitzar intervencions a qualsevol indret del municipi a on hi hagi joves amb ganes de gaudir del seu
temps lliure.
Dinamització Jove Llucmajor estructura les seves intervencions en 3 grans programes: dinamització juvenil, suport a
entitats i col·lectius i festes d’estiu.
PROGRAMES:
1.

El programa de dinamització jove fa referència a crear una oferta d’activitats d’oci i temps lliure gratuïta i
adaptada a les necessitats dels joves del municipi. D’aquesta manera, s’organitzen tant activitats puntuals, com
espais joves o tallers de llarga durada a les diferents barriades. Aquestes activitats són fruit de dos processos
diferents. Per una banda, són activitats de prova per interactuar amb nous col·lectius o centres d’interès, i per
una altra, són activitats a demanda de joves que ja coneixen el servei.

2.

Per una altra banda, el programa de suport a entitats i col·lectius agrupa totes les iniciatives conjuntes amb
altres entitats o serveis públics que vagin adreçades al jovent i la infantesa, des de col·laboracions amb altres
serveis de joventut, a suport a iniciatives d’ONGs relacionades amb el col·lectiu objecte.

3.

Com a darrera línia d’actuació, tenim les festes d’estiu. Amb aquest programa garantim que els joves tinguin,
per una banda, un programa d’activitats adreçades per a ells, i per una altra, possibilitat de programar ells
mateixos les iniciatives juvenils dels programes de festes.

Per a la difusió de tota aquesta informació el Servei de Dinamització Jove disposa de:

•

Blog jove: llucmajove.org

•

Perfil a facebook: Dinamització Jove Llucmajor

•

Perfil a instagram: CIJ_LLUCMAJOR

•

Perfil a youtube: Dinamització Jove Llucmajor

•

Atenció online a través de correu electrònic: dinamitzaciojove@llucmajor.org // cij@llucmajor.org

•

Whatsapp: 655 895 165

•

Horari d’atenció al públic ampli i adequat a les necessitats dels joves per a una atenció presencial i virtual: ens
trobaràs a diferents punts del municipi de Llucmajor (Consultar sempre l’agenda del mes per saber on ens
trobaràs físicament)

•

atenció telefònica: 655 895 165

Durant els mesos d’estiu -setembre inclòs- ens podeu trobar a:

- Tots els dilluns de 19’00 a 21’00 h, a l’Aula Cultural de Badia Gran
- Tots els dimarts de 19’00 a 21’00 h, al local de l’AV de Las Palmeras
- Tots els dimecres de 19’00 a 21’00 h a l’OAC de s’Arenal
- Tots els dijous de 19’00 a 21’00 h a l’Espai de Jove de Llucmajor (Edifici Ca Ses Gotleves, entrada pel carrer Monges,
6) (Les fotografies de l’encapçalament es corresponen en aquest espai jove)

