PROJECTE PER LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT EDUCATIU A LA

dificultats econòmiques, del municipi de residència, el sexe i l’esport que desitgin

INFÀNCIA I LA JOVENTUT

practicar els al·lots i al·lotes. La qual destinarà un 50% d’ aquesta quantia als
infants i joves entre 3 i 16 anys i un 50% als joves entre 17 i 30 anys.

Antecedents


Atès que l’Àrea de Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca té

El total de la quantia es repartirà entre els diferents municipis en funció del
Padró de Menorca del 2015.

les competències de promoció de l’activitat física, al mateix temps que té




transferides les competències en Esport Escolar i Joventut.

Missió

Atès que entre el 2012 i 2015 es van realitzar a Maó tres edicions de

El Departaments de Benestar Social i Família i d’Ocupació, Projecció Econòmica,

l’Escola Sociodeportiva de Futbol del Reial Madrid, una experiència que

Joventut i Esports del Consell Insular tenen com a missió posar en

va posar en evidència que hi ha al·lots i al·lotes que volen practicar esport

valor,visualitzar, incentivar i impulsar la creació de les condicions i dels processos

a Menorca i no disposen de recursos econòmics suficients per abonar

necessaris perquè la infància i el jovent menorquí tinguin accés universal a l’esport

quotes d’un club esportiu local, però que acudeixen regularment a

a través d’una oferta variada i de qualitat d’activitats fisicoesportives, dins de

practicar una activitat quan se’ls facilita l’accés econòmicament.

l’àmbit local més proper, amb uns tècnics esportius preparats per la seva valuosa

Atès que els Serveis Socials Comunitaris Bàsics ( SSCB) municipals han

tasca educativa i unes famílies que hi col·laboren.

distribuït ajudes individuals, temporals i d’emergència social per a l’any
2015 en concepte d’activitats extraescolars i escoles d’estiu per un import

Objectius

d’uns 18.000-19.000€, que han permès a un percentatge reduït d’infants



gaudir d’activitats físiques i esportives.


Atès que els clubs esportius menorquins detecten també l’interès per

Garantir l’accessibilitat a la practica d’activitat fisicoesportiva saludable i
formativa a tota la infància i el jovent de Menorca.



Donar a conèixer els problemes de salut relacionats amb el sedentarisme,

practicar esports d’infants i joves sense recursos econòmics suficients per

així com informar dels beneficis per a la salut que comporta la pràctica

afrontar el pagament de les quotes i en molts casos els propis clubs

regular d’activitat física i esport.

assumeixen aquestes despeses.



Promoure l’adopció d’estils de vida saludables i de la pràctica regular
d’exercici físic.

Per tots aquests motius és pels quals, amb l’objectiu d’afrontar l’exclusió



Divulgar els objectius i la filosofia de l’esport en edat escolar.

econòmica d’infants i joves vulnerables de la pràctica de l’activitat física i l’esport,



Orientar als entrenadors/es, famílies i professorat per a ser promotors de

el Consell Insular aportarà una quantitat de 40.000€ per tal de fer un pas endavant

comportaments, actituds i valors saludables en la pràctica esportiva de la

en la promoció de la pràctica de l’esport educatiu mitjançant un projecte que

infància i el jovent.

faciliti l’accés a l’oferta d’activitats esportives existents, independentment de les

Beneficiaris

Quin procediment s’ha de seguir?

Tots aquells infants i joves entre 3 i 30 anys residents a Menorca, amb manca de
recursos econòmics suficients i/o en situació de risc social que vulguin realitzar

Pas 1

• Família o jove acudeix als Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB)
del municipi d'empadronament per a informar-se de les beques.

una pràctica d’activitat física.

Requisits econòmics

Pas 2

• Família o jove es dirigeix al club o entitat a on vol practicar l'activitat.
• Club o entitat els entrega un certíficat amb justificant reserva de plaça.

Segons IPREM. Amb les mateixes condicions que l“Annex al conveni per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca: Criteris que han
de regir les bases i concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i

Pas 3

• Família presenta sol·licitud de beca amb la documentació requerida
juntament amb el justificant de reserva de plaça del club o entitat al
SSCB del seu municipi d'empadronament.

Pas 4

• El SSCB s'assegura que el jove o família compleix amb els requisits
socioeconòmics preestablerts.
• En el cas que si, defineix el percentatge de la quota que es subvencionarà i
envia la sol·licitud al CIME.

Pas 5

• CIME donarà el vist i plau d'aquella activitat fisicoesportiva d'el club o
entitat en funció de si compleix o no amb els requisits fisicoesportius i
formatius.

Pas 6

• En el cas que si, CIME es posa en contacte amb el club o entitat i SSCB amb
els joves i famílies informant que aquell fillet/a ja pot començar. En cas
contrari, CIME proposa la pràctica d'activitat físicoesportiva amb un altre
club o entitat.

Pas 7

• El fillet/a o jove ja assisteix al club o entitat.
• Els SSCB pagarà per trimestres el percentatge de la quota corresponent
directament al club o entitat. La família haurà de pagar la part restant.

d’emergència social per a l’any 2016 emmarcats en el conveni entre el Consell
Insular i els Ajuntaments de Menorca.”

Requisits esportius


En el cas de fillets entre 3 i 7 anys: activitats psicomotrius.



En el cas dels fillets entre 8 i 18 anys: activitats físiques i/o esportives
fetes a clubs que justifiquin tenir un projecte que integri el treball en
valors, el la mateixa línia que el programa POSAM VALORS A
L’ESPORT.



Per als joves entre 16 i 30 anys: activitats físiques i/o esportives que
tenguin com a principal objectiu la millora de la salut.

Pas 8

• El CIME continuarà en contacte amb el club o entitat per a realitzar el
seguiment corresponent.

