Doc 0.1 - Entrevista al personal tècnic de Joventut
del territori on intervenim
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Municipi o Mancomunitat de:

Data de realització de l’entrevista:

Llista de preguntes:
• Dades de contacte sobre la persona entrevistada
Nom i càrrec:
Contacte (telèfon, e-mail):
Lloc i horari de localització:
• Quant de temps portes com a tècnic/a de joventut? Et dediques exclusivament a aquest àmbit?
• Quina formació i/o experiència tens en matèria de joventut?
• Què t’haguera agradat conéixer abans de començar la teua tasca, pel que fa a l’àmbit de la joventut, per tal de treballar amb la
gent jove de manera més eficient?
• Quines característiques específiques/diferenciadores té el teu territori respecte de la joventut?
• En què consisteix el projecte de joventut de l’Ajuntament o comarca?
S’ha fet algun diagnòstic de la realitat jove al teu territori? Sobre quina temàtica i quan?
Hi ha Pla Jove?
Qui l’ha fet?
Avaluació del seu desenvolupament i millores que podrien plantejar-se
Quines són les línies prioritàries del treball amb joves?
Apareix reflectit en algun document?
Quines coses penses que caldria saber abans de desenvolupar un pla jove al teu municipi?
• Quins recursos (espais, serveis, programes, projectes o oferta d’activitats) en matèria de joventut ofereix el teu ajuntament o hi ha al
teu municipi/comarca? Valoració resumida i possible millora. Quin és el de més èxit en els últims anys?
• Quin pressupost destina l’Ajuntament/comarca per a recursos per a la joventut (específics i no específics)?
• Sobre l’àrea de joventut a l’Ajuntament:
· Hi ha una regidoria específica de joventut? (Només si no trobem la informació en el web de l’ajuntament)
· En cas que no n’hi haja, quina regidoria porta les accions dirigides a la joventut?
· En cas de que n’hi haja, la regidoria es gestiona conjuntament amb altres àrees o departaments? Quins? La regidoria s’ocupa
d’altres coses distintes al treball exclusiu amb joves?
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· Qui compon l’equip de treball de joventut? Es treballa en un espai específic per a la regidoria?
· Es treballa transversalment amb les altres regidories?
· Es treballa amb altres municipis?
· Vos acolliu a programes de garantia juvenil?
· Quines dificultats trobes en el funcionament intern de la regidoria i d’aquesta amb altres entitats públiques (IVAJ, Diputació,
Conselleria, etc.)?
· Participeu en programes europeus?
• Quines ferramentes i quins indicadors d’avaluació utilitzes per avaluar el teu treball?
• Els joves del teu municipi tenen bona relació i comunicació amb els municipis del voltant? Com podria millorar-se?
• Quin és el mètode de comunicació que utilitzeu amb la gent jove del territori?
• Com es treballa la perspectiva de gènere dins de l’àrea de joventut?
• Què coneixes de l’IVAJ?
• Què demanaries a l’IVAJ?
• Coneixes la Llei valenciana de joventut?
Quins punts destacaries?
Com afecta la llei al teu territori?
• Coneixes l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023?
Quins punts destacaries?
• A banda de la Llei de joventut i l’Estratègia Valenciana de Joventut, quins altres documents utilitzes de referència per a definir el teu
treball tècnic de joventut?
• Quins problemes podem trobar a l’hora de fer política de joventut al municipi/comarca? Com podríem solucionar aquests problemes?

