NORMATIVA CRAJ
2017

PRESENTACIÓ
Benvinguts i benvingudes al Centre de Recursos per a les Associacions
Juvenils de Barcelona (CRAJ). El CRAJ és un servei municipal gestionat pel
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona. El CRAJ es troba situat al primer pis de l'Espai Jove La Fontana,
al c/Gran de Gràcia 190 de Barcelona.
El Centre de Recursos per Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) és un
servei especialitzat en participació, associacionisme juvenil, gestió de
grups, projectes i activitats.
L'objectiu del CRAJ és enfortir el teixit associatiu de la ciutat a través
de la promoció d'iniciatives i projectes liderats per grups de joves no
associats i associacions juvenils de la ciutat de Barcelona.
Què ofereix?
Des del CRAJ s'ofereix a les entitats juvenils i als col·lectius de joves de la
ciutat:
•

Informació, formació i assessorament en:
•

Gestió associativa: amb recursos i serveis per tal de
constituir, si s'escau, una associació, material per poder
gestionar el dia a dia de la mateixa, conceptes i eines claus...

•

Gestió de projectes:planificació,
redacció de projectes.

•

Finançament associatiu: tipus d’ajuts i subvencions
existents que poden ser útils per al finançament d’un projecte
i/o activitat (tant a nivell públic com privat), com completar els
impresos, quins aspectes cal tenir presents a l’hora de
sol·licitar i rebre una subvenció...

•

Gestió legal, fiscal i comptable: constitució i modificació
d’estatuts, impostos i taxes, disseny del pressupost de l’entitat
o com portar la facturació, contractació, cotitzacions a la
Seguretat Social...

•

Comunicació: com donar a conèixer una entitat i/o els seus
projectes, fer difusió de les pròpies activitats a través de la
comunicació 2.0., relacionar-se amb els mitjans de
comunicació, elaborar un pla de comunicació...

•

Participació i equip humà: com promoure la participació,
què entenem i quin ha de ser el paper del voluntariat, quin és
el paper de la junta...
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disseny,

avaluació

i

•

Activitats
internacionals: aspectes relacionats amb
projectes i intercanvis internacionals, des de fonts de
finançament a elements a tenir en compte alhora de dissenyar
o participar en un projecte internacional...

•

Sostenibilitat: idees, recursos i informació per fer projectes i
activitats més sostenibles, així com també per incorporar a les
pròpies associacions.

•

Cessió de materials i espais per dur a terme activitats i projectes

•

Suport en la difusió de les entitats i les seves iniciatives

L’objectiu és oferir informació, formació, recursos i serveis a les
associacions juvenils i col·lectius de joves de la ciutat i, alhora, ser un
espai amb les prestacions adients per assessorar de tot allò que interessa
al moviment associatiu juvenil de la ciutat de Barcelona. Des del CRAJ
treballem per la promoció de l'associacionisme juvenil i la difusió de
diferents entitats juvenils així com dels seus projectes i activitats.
Podreu trobar més informació a la web www.bcn.cat/craj o trucant
directament al 93 265 52 17 o bé escrivint un correu a info@crajbcn.cat.
Podeu seguir-nos a través de les xarxes socials a:
•
•
•

Twitter: twitter.com/crajbcn
Facebook: facebook.com/crajbcn
Yotube: CRAJ BCN – Centre de Recursos per les Associacions
Juvenils de Barcelona

A QUI ENS ADRECEM
 Associacions juvenils legalment constituïdes.
 Grup de joves de fet i col·lectius, tant els de caràcter estable com de
caire més conjuntural.
 Entitats de serveis a la joventut.
 Aquelles entitats que sense ser específicament juvenils, desenvolupen
una tasca de treball i sensibilització amb i/o pels joves, ja sigui a través
de vocalies o de la participació directa al conjunt de l'entitat.
Cal que les associacions i col·lectius tinguin la seu i/o desenvolupin els
seus projectes i activitats a la ciutat de Barcelona.
QUINS SERVEIS OFERIM?
•

Informació actualitzada en matèria de gestió associativa i
participació a través dels Taulells informatius i diferents materials
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•
•
•
•
•
•
•

informatius (plantilles de documentació associativa, fitxes
temàtiques...)
Assessoraments personalitzats
Formacions a mida
Servei de cessió d'ús d’espais
Servei de cessió d'ús de material
Servei de cessió de recursos sostenibles
Servei de bústia
Servei de difusió d'activitats i projecte

ELS NOSTRES HORARIS DE FUNCIONAMENT
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona té dos
tipus d’horari:
 Els horaris corresponents a l’obertura del CRAJ
De dilluns a divendres de 10 a 15h i de 16 a 21 hores.*
(*si trobeu la porta tancada per accedir podeu trucar-nos i us baixem a obrir
*per alguns dels serveis que oferim cal trucar prèviament: reserva de materials, cessió
d'espais, assessoraments,...)

 Els horaris corresponents a l’obertura de l'Espai Jove La Fontana:
Dilluns i dijous de10 a 15 hores.
De dilluns a divendres de 17 a 22 hores.
Dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 22 hores.
Diumenges de 17 a 21 hores.
NORMATIVA GENERAL
Per la majoria de recursos i serveis que ofereix el CRAJ cal fer una reserva
prèvia, ja sigui a través del 93 265 52 17, del correu electrònic
info@crajbcn.cat o dels formularis corresponents disponibles a la pàgina
web.
La majoria de serveis i recursos que s'ofereixen des del CRAJ són gratuïts a
excepció de la cessió d'espais i el lloguer de materials (podeu consultar el
llistat de preus adjunts)
Cada servei compta amb la seva normativa específica que a part de poder
consultar a la pàgina web es facilita cada cop que es dur a terme una
reserva de cessió d'espais o lloguer de material, així com pel servei de
Bústia o la cessió de recursos sostenibles.

CONTACTE
Si teniu qualsevol dubte en relació la normativa o el ventall de recursos i serveis que oferim
des del CRAJ no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al 93 265 52 17 o al correu
info@crajbcn.cat.
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