
Propostas do grupo 
JovEU-GALICIA



• Inicio: decembro 2015.

• Programa Europeo ERASMUS + (UE) a través do INJUVE e levado a cabo por EAPN España e redes autonómicas

• Diálogo estructurado entre mocidade e responsables na toma de decisións, referentes técnicos e 
sociais…etc.

• Obxectivo:  Facer escoitar a voz dos mozos/as con menos oportunidades e en situación de vulnerabilidade
social na toma de decisións que lles afectan en relación as políticas de xuventude.

• Aspecto innovador:  Favorecer a participación  activa da mocidade que habitualmente non está 
representada nas asociacións xuvenís que participan en debates e vida democrática.

• Participantes: mozos e mozas de 18 a 30 anos (Un grupo por comunidade/cidade autónoma), responsables 
toma decisións, técnicos especializados…etc.

• Actividades principais: ENQUISA ONLINE para describir o estado da xuventude (preocupacións, problemas, 
opinións e propostas de solución,… E 4 ENCONTROS ESTATAIS (Posta en marcha;  seguimento; diálogo e reflexión; 
e avaliación e sostenibilidade)

JovEU- Xuventude : Motor de transformación 
social en Europa



O nosa participación no proxecto como Grupo 
Galego JovEU…

• Enquisa online (Galicia, comunidade máis participativa)

• Informe cos resultados da enquisa online.

• Obradoiro de formación e reflexión“Unha ollada ao futuro” 

• Reunións de grupo para traballar sobre as propostas.

• Reunión co Embaixador da xuventude en Galicia.

• Participación nos 4 encontros estatais.



Propostas

1. Co fin de fomentar que a información chegue realmente á poboación moza, ofrecer
canles novas ou unha mellora das actuais.

2.Xerar espazos físicos (casas de xuventude e centros coordinadores como referencia)
onde a mocidade poida realizar actividades de ocio autoxestionado (casa da
Xuventude de Vigo). Así, facilitaremos que a xuventude, cos recursos que ela mesma ten
e os que lles poidan poñer a disposición as propias institucións, poida sentirse parte e
actora principal nestas accións.

3.Posibilitar a participación xuvenil nos organismos públicos tomadores de decisións nas
políticas de xuventude (Comité Galego de Políticas de Xuventude , Consello asesor e
consultivo da xuventude, potenciar o papel dos grupos informais e asociacións, etc.)



Propostas

4. Xeración de espazos de autoaxuda e traballo en equipo como as “Lanzaderas de 
emprego” nas que se poidan compartir experiencias e se xeren sinerxías e feedback
entre eles en relación procura de emprego. 

5. Creación dunha comisión de mocidade en cada entidade local (Concello) e social 
(entidades sociais/ONG) que traballe co colectivo co fin de fomentar a participación 
xuvenil cos axentes sociais máis próximos a cidadanía.

6. Que nas convocatorias das subvencións de programas dirixidos a mocidade se valore 
contar con “apoio popular da xuventude” previo para a súa concesión (cada entidade
tería que colgar en formato dixital o seu programa o cal tería que ser votado por por
persoas menores de 30)

7.Reformular os criterios de selección das persoas beneficiarias dos programas de mellora de 
empregabilidade (sen discriminación xeográfica, nin segundo formación, experiencia laboral 
e período de inactividade) especialmente no Programa de Garantía Xuvenil e Programas 
Coopera da Xunta.



Propostas

8. Base de datos relacionados coa xuventude galega,especialmente coas 
demandas que realizan ou que o Observatorio Galego da Xuventude ofreza
datos/estudos/informes actualizados sobre a realidade da mocidade galega e se 
difunda.

9. Crear Escolas de segunda oportunidade: como un apoio aos mozos/as que 
abandonaron o sistema educativo.( exemplo-Xixón)

10. Fomentar a participación das empresas na formación e en programas de 
inserción laboral (exemplo FP dual). 

11. Fomentar a formación en competencias dixitais, formación con maiores
posibilidades de contratación e adaptada ao mundo das tecnoloxías. Exemplo
programa Actívate (web 2.0 aplicadas a procura de emprego, programación, 
creación páxinas web, blog,...)



Seguimos!


