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PRESENTACIÓN   

Esta guía é unha tradución ao galego, adaptada e actualizada, do orixinal “Youth
Information Manual” publicado baixo o convenio de colaboración entre o
Consello de Europa (CoE) e a Axencia Europea de Información e Asesoramento
Xuvenil (ERYICA) –  Autora: Alexandra Cangelosi –  Fotografía de coberta
©Shutterstock –  Deseño: Departamento de Produción de Documentos e
Publicacións (SPDP), Consello de Europa – Febrero 2010.

O propósito de esta publicación é orientar aos participantes do programa
Correspondentes  Xuvenís,  tanto  alumnado como profesorado,  sobre  a
importancia de ofrecer servizos de información e asesoramento xuvenil e de
dotalos dos medios necesarios.
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Extracto do prólogo da CARTA EUROPEA da INFORMACIÓN XUVENIL, aprobada en Cascais (Portugal) o
27 de abril 2018 pola 29ª Asemblea Xeral da Axencia Europea de Información e Asesoramento Xuvenil
( ERYICA).

Vivimos en sociedades complexas e dixitalizadas e nun mundo interconectado que
ofrece moitos retos e oportunidades. O acceso á información, así como a capacidade
de analizala e utilizala, son cada vez máis importantes para a mocidade europea e
doutros continentes. 

A información xuvenil axuda á xente nova para lograr as súas aspiracións e fomenta a
súa participación como membros activos da sociedade.  A información ha de
proporcionarse de modo que amplíe as oportunidades dispoñibles para os mozos e as
mozas e fomente a súa autonomía e a súa capacidade de pensar e actuar por si
mesmos.

Este dereito á información foi recoñecido na Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, na Convención sobre os Dereitos do Neno, na Convención Europea para a
protección dos Dereitos Humanos e Liberdades Fundamentais, e nas Recomendacións
Nº(90) 7, CM/  Rec (2016) 7 do Consello de Europa, relativas á información e
asesoramento xuvenil e ao acceso da mocidade aos seus dereitos; o que constitúe a
base das actividades relacionadas coa información xuvenil levadas a cabo pola Unión
Europea.

A información xuvenil de carácter xeneralista abarca todos os temas de interese para a
xente nova, e é susceptible de incluír un amplo abanico de actividades: información,
asesoramento, apoio, orientación, formación, actividades entre iguais, traballo en rede
e derivación a servizos especializados, co fin de implicar e empoderar á mocidade. 

As actividades de información xuvenil poden ser levadas a cabo por centros de
información xuvenil ou a través de servizos de información xuvenil noutras estruturas e
contornas. A información xuvenil constitúe unha parte fundamental das políticas de
xuventude.
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POR QUE A INFORMACIÓN XUVENIL

Na actualidade, a información xuvenil é unha parte recoñecida do traballo coa xente
nova en moitos países europeos, e nalgúns deles a súa historia remóntase a 40 anos.
Neses 40 anos obsérvanse moitos cambios no traballo de información xuvenil, que se
foi adaptando á evolución da sociedade en xeral e ás condicións de vida da mocidade
en particular.

A idea básica subxacente ao establecemento de servizos e estruturas de información
xuvenil de tipo xeneral sempre foi o dereito da mocidade a ter acceso a unha
información ampla, exacta e equilibrada que responda as súas necesidades e preguntas
e que estea concibida para eles, polo que debe adaptarse e ser facilmente
comprensible.

O dereito á información foi recoñecido na Declaración Universal de Dereitos Humanos,
a Convención sobre os Dereitos do Neno, o Convenio Europeo para a Protección dos
Dereitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, e a Recomendación núm. (90)7 do
Comité de Ministros do Consello de Europa.  Estes documentos e as intencións
expresadas neles sempre foron, e seguen sendo, puntos de referencia importantes para
a información xuvenil a nivel rexional, nacional e europeo.
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>> Independizarse...

Os mozos atópanse nunha fase da vida que se caracteriza pola transición da infancia á
idade adulta, na que son responsables das súas propias decisións e son independentes
das súas familias, escolas e outras institucións. Este período é desafiante. Nun período
de tempo relativamente curto, deben tomar moitas decisións importantes que poden
determinar todo o seu futuro. 

Entre os retos aos que se enfrontan os mozos atópanse: elixir unha educación
apropiada, atopar os seus primeiros traballos e un aloxamento propio, xestionar o seu
propio diñeiro, e vivir os seus primeiros amores, experiencias sexuais e a separación,
algunhas veces dolorosa pero necesaria, dos seus fogares e familias. 

Todo isto sucede nun momento da súa vida no que seguen tratando de pescudar quen
son e como van definir a súa propia identidade e estilo de vida. Isto supón unha gran
carga, aínda cando non deban enfrontarse a outras complicacións como provir dunha
contorna desfavorecida, fracasar na escola ou non poder achar un traballo por un
motivo ou por outro, ou meterse en problemas (por exemplo, drogas, alcol ou
violencia).

Moitos mozos e mozas viven este período sen problemas coa axuda das súas familias,
amigos ou profesores. Con todo, nunha sociedade na que as biografías e os modelos
de vida estables son cada vez menos frecuentes, e na que xorden cada vez máis
oportunidades, pero na que ter unha visión clara delas é cada vez máis complicado, as
persoas que están preto dos mozos talvez enfróntense a preguntas que van máis aló
das súas propias experiencias.

A información xuvenil de tipo xeneralista ten por obxecto prestar apoio aos mozos que
necesitan tomar decisións, proporcionándolles acceso á información necesaria sobre
as súas opinións e oportunidades, e sobre os servizos e programas dispoñibles,
axudándolles a avaliar e sopesar a información a través de diversas formas de
intervención.

Ao estar baseada nun enfoque centrado no usuario, a información xuvenil ten por
obxecto abarcar todos os temas que son pertinentes para os mozos e permitirlles
tomar as súas propias decisións con coñecemento de causa.
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>> Participar activamente na sociedade… 

A información xuvenil baséase nas necesidades e preguntas dos mozos e ten por
obxecto, principalmente, responder ás mesmas. Con todo, tamén ten un papel que
desempeñar ao axudar aos mozos para atopar o seu lugar na sociedade.

Ademais de responder as solicitudes dos mozos, a información xuvenil contribúe á
prevención, xa que promove activamente a información sobre as posibilidades para
pasar o tempo libre, as alternativas para períodos en que os mozos non están
empregados ou non reciben formación, e as oportunidades para tomar parte en
proxectos e en actividades de voluntariado, e sobre cuestións como a saúde física e
mental.

Os mozos enfróntanse algunhas veces a longos períodos de tempo libre, por exemplo,
cando están desempregados ou mentres esperan que comece o seguinte nivel de
educación.  Coñecer diversas opcións para manterse ocupados con actividades
agradables en lugar de perder o tempo na rúa contribúe ao seu benestar e integración.

A información tamén é unha condición para a participación – só os mozos que están
ben informados sobre os seus dereitos e deberes como mozos e como cidadáns e que
saben como utilizalos e exercelos, poden ser membros activos da sociedade civil. Isto,
por suposto, vai máis aló da información sobre os sistemas políticos e os dereitos de
voto, e abarca todo tipo de participación nunha sociedade democrática, inclusive as
asociacións, como defender os intereses propios, e a participación persoal en
proxectos e campañas.
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>> Converterse en expertos en materia de información…

Nos últimos anos, xurdiu outro novo papel para os servizos de información, xa que a
nosa sociedade transformouse na chamada sociedade da información ou mesmo do
coñecemento.  As novas tecnoloxías están a permitir o acceso a todo tipo de
información a todas as persoas –  todas as persoas que teñan os medios e as
capacidades para utilizalas. Podemos observar unha brecha cada vez maior entre os
mozos que contan co equipo e as competencias necesarias para utilizalas e aqueles
que están excluídos destas fontes debido a que carecen do equipo informático ou dos
coñecementos para buscar e avaliar información na internet.

Ademais, a cantidade de datos dispoñibles aumenta cada día e todos nós debemos
elaborar estratexias para facer fronte ao exceso de información. Isto supón un desafío
para os traballadores experimentados dos centros de información, por non falar dos
mozos que apenas están a empezar a atopar o seu camiño nas súas propias vidas.

Proporcionar orientación sobre como estudar e avaliar a información, sobre a base de
que sexa adecuada para atender a demanda e tamén fiable, é unha función cada vez
máis importante dos servizos de información xuvenil. Tamén debemos asegurar aínda o
acceso básico a novas tecnoloxías para os mozos, por exemplo, proporcionando
terminais Internet de baixo custo para os visitantes dos nosos centros.

Isto pode lograrse a través de diversos enfoques, comezando polo modo en que
organizamos os nosos propios servizos en liña, creando conciencia acerca deste tema
en todas as nosas conversacións cos mozos (por exemplo, mostrándolles durante a
orientación que se lles proporciona o modo en que avaliamos a información que
atopamos en liña), e tamén a través de talleres e eventos sobre o tema.

Como conclusión, a información xuvenil xeneral en todas as súas diferentes formas está
concibida para prestar apoio aos mozos co fin de que se convertan en adultos capaces
de tomar as súas propias decisións dunha maneira responsable, e de construír a súa
vida conforme as súas oportunidades e capacidades, sendo ao mesmo tempo membros
activos da sociedade civil que poden facer fronte aos requisitos que conleva vivir na
chamada sociedade do coñecemento.

Por suposto, a información xuvenil non é unha solución independente a todos estes
retos, senón máis ben un elemento importante de toda política de mocidade orientada
ao acceso e á inclusión.
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QUE É A INFORMACIÓN XUVENIL

A información xuvenil é unha forma especializada do traballo coa xente nova. 
Os primeiros centros de información xuvenil creáronse a finais dos anos 60 en Europa
occidental tras algúns cambios importantes nas sociedades modernas, foi unha
resposta á solicitude por parte da mocidade dun servizo que proporcionase respostas
fiables e exactas ás súas preocupacións, que tivese unha atmosfera e unha contorna
informais e que estiveran orientados ao usuario. Desde entón, a información xuvenil
desenvolveuse rapidamente en Europa e converteuse nunha parte específica do traballo
coa mocidade en moitos países, ao abarcar formas de intervención e servizos moi
diversos para a xente nova. 

O modo en que se realiza o labor de informar á xente nova depende
considerablemente da lexislación relacionada coa mocidade, do papel xeral que
desempeña o traballo con mozos, e doutras estruturas e servizos dispoñibles para a
xente nova e para os que traballan con eles. Con todo, algunhas tarefas e principios
esenciais son os mesmos para todos os centros e servizos de información xuvenil.

A información xuvenil de carácter xeral ten por obxecto abarcar todos os temas
pertinentes para os mozos, polo xeral, os ámbitos cubertos son os seguintes:

✗ Educación.
✗ Traballos e traxectoria profesional.
✗ Tempo de lecer, deporte e actividades culturais.
✗ Lexislación relacionada coa mocidade.
✗ Vivenda.
✗ Cuestiones monetarias.
✗ Cuestións de saúde.
✗ Instalacións e servizos para mozos na área local.
✗ Vacacións e viaxes.
✗ Actividades de voluntariado e oportunidades europeas e internacionais.

Esta lista non é exhaustiva e pode variar dun centro a outro, dependendo dos servizos
que estean dispoñibles para á mocidade na área respectiva. O importante é identificar
as necesidades da xente nova en materia de información e proporcionar unha visión
xeral de todas elas.
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>> Os servizos esenciais…

A tarefa esencial de todo centro ou servizo de información xuvenil é proporcionar
respostas fiables e actualizadas sobre unha gran diversidade de temas dunha forma
personalizada, fácil de comprender e sen necesidade de cita previa. 

Os mozos adoitan actuar cando xorde unha necesidade e as citas farían máis difícil
que recorresen aos nosos servizos. Os mozos que se poñen en contacto con centros
de información xuvenil deberían saber, despois dun primeiro contacto, que medidas
tomar a continuación. Para poder lograr este primeiro obxectivo,os centros e servizos
de información xuvenil deben realizar varias tarefas:

Investigación e documentación

A base dun servizo de información de calidade é un caudal de información
considerable e fiable que permita ao persoal responder rapidamente as demandas e
necesidades expresadas polos mozos que se poñen en contacto cun centro ou servizo
de información xuvenil. Por tanto, a investigación e a documentación son esenciais.

É preciso:

✗ Investigar e seleccionar a información sobre unha gran variedade de temas
pertinentes para os mozos.

✗ Organizar e manter un contacto estreito cos diferentes tipos de servizos
relacionados cos mozos.

✗ Organizar, clasificar e catalogar a información (en liña e fóra de liña), para que o
persoal e os usuarios poidan acceder a ela rapidamente.

✗ Actualizar regularmente a documentación e a información dispoñible.

✗ Asegurar o pluralismo das fontes e mostrar aos mozos as diferentes opcións que
teñen.
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Deseño e difusión de información 

A información pertinente seleccionada pode ser exacta e estar actualizada, pero talvez
non sexa facilmente comprensible pola xente nova do modo en que é presentada pola
fonte de información. Por tanto, outra función dos centros e servizos de información
xuvenil é deseñar produtos de información que atendan as necesidades do grupo
seleccionado: 

✗ “Traducir” os textos nunha linguaxe que sexa facilmente comprensible.

✗ Velar por que a información sexa clara e ofrecer diferentes niveis de detalle a
aqueles que só queren ter unha idea inicial e a aqueles que xa teñen un gran
interese nun tema específico.

✗ Organizar a información dispoñible de tal modo que sexa facilmente accesible e
que reflicta claramente os criterios de selección aplicados.

✗ Crear produtos informativos (folletos, servizos en liña, etc.) cuxo linguaxe e
formato susciten o interese da xente nova.

✗ Producir material atractivo que chame a atención dos mozos e mozas e os anime
a interesarse por determinadas cuestións.

✗ Deseñar produtos para os mozos aos que non lles gusta ler, ou que teñen
dificultades para ler, por exemplo, historias dixitais, vídeos, podcasts, cómics,
xogos, etc.

✗ Organizar veladas e eventos informativos nos cales os expertos  e/ou xente
nova aborden determinados temas.

✗ Organizar e manter redes con outros servizos pertinentes, por exemplo, lugares
de traballo con xóvenes e escolas, e difundir os produtos informativos para que
cheguen á xente nova que non se dirixen a un centro ou servizo de información
xuvenil por iniciativa propia.

13



Crear unha atmosfera acolledora

Unha das características especiais do traballo de información xuvenil é que os mozos e
mozas póñense en contacto connosco a título individual, por propia vontade, e que non
temos a posibilidade de manter contacto con eles de forma regular nin de crear
gradualmente confianza. Por conseguinte, no primeiro contacto cos centros ou servizos
de información xuvenil é esencial:

✗ Crear unha atmosfera agradable, informal e acolledora (en liña e fóra de liña).

✗ Asegurarse de que  teñan espazo para “curiosear” se desexan realizar
indagacións por si mesmos.

✗ Acoller aos mozos cando entran nos centros, pero non obrigarlles a formular
preguntas inmediatamente.

✗ Expresar de forma clara e evidente (en liña e fóra de liña) que hai alguén
dispoñible para escoitarlles, por exemplo, contando con persoal presente na
oficina principal e tendo unha opción clara de contacto nos sitios web.

✗ Utilizar servizos tales como o acceso a Internet, a venda de entradas, etc, para
que a xente nova entre nos centros voluntariamente.

✗ Deixar claro que a interacción persoal é a base do seu servizo, pero que os
mozos e mozas poden formular as súas preguntas a través de calquera medio,
como o teléfono, skype, msn, etc.

Información, orientación e remisión 

Os mozos e mozas que se poñen en contacto cun centro ou servizo de información
xuvenil talvez teñan unha pregunta clara á que pode contestarse inmediatamente, ou
talvez teñan unha necesidade máis complexa ou, algunhas veces, poida que nin
sequera saiban o que necesitan exactamente.

Por tanto, os traballadores destes centros ou servizos deben ser profesionais
cualificados que teñan en conta, en todo momento, o obxectivo xeral da información
xuvenil en termos de proporcionar á xuventude o que necesitan para tomar as súas
propias decisións. Deben:
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✗ Mostrar interese e tomar en serio á persoa nova na súa solicitude.

✗ Indagar a través de escoita activa cales son as necesidades e demandas do
mozo ou moza.

✗ Cando o mozo ou moza teña reparos en formular preguntas máis complexas,
contestar á primeira pregunta, e concederlle tempo para relaxarse e desenvolver
confianza.

✗ Orientarlle na conversación para identificar a pregunta silenciada tras a outra
pregunta.

✗ Proporcionar a información solicitada dunha forma clara e comprensible,
adaptada ás necesidades do mozo ou moza.

✗ Asegurarse de que comprenda a información proporcionada.

✗ Axudar  para avaliar as diferentes opcións, deixando que a persoa  decida por si
mesma.

✗ Cando as preguntas formulada deban dirixirse a unha institución ou un servizo
máis especializados, remitir ao mozo ou moza á organización de que se trate
coa maior exactitude posible.

✗ Ao remitir ao mozo ou moza a outro servizo, explicar o que pode esperar del e
que terá que facer, para disipar toda dúbida ou incerteza na medida do posible.

✗ Suxerir que volva para explorar outras opcións se non lle vai ben coa
organización á cal se lle remite.

Asesoramento

Moitos centros e servizos de información xuvenil tamén ofrecen asesoramento aos
mozos.  Con frecuencia, este servizo depende das necesidades locais e doutros
servizos existentes na zona, e pode adoptar diferentes formas. Con independencia da
forma sobre a que se decida, é esencial que o centro ou servizo de información xuvenil
respecte ás persoas novas e realice a súa actividade unicamente con persoal
especializado. É necesario:
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✗ Impartir formación a algúns membros do persoal, ou a todos, en materia de
asesoramento, para que poida ofrecerse con regularidade.

✗ Especializarse en determinados temas (por exemplo, cuestións monetarias,
programas europeos, axuda para atopar un traballo, etc.), impartir formación ao
persoal para ese efecto, e incluír isto nos servizos prestados.

✗ Colaborar estreitamente con institucións especializadas e remitir aos mozos e
mozas a estes socios.

✗ Ofrecer espazo no centro de información xuvenil, por exemplo, na súa plataforma
da internet, a expertos provenientes doutros ámbitos (por exemplo, cuestións de
saúde, asesoramento xurídico, etc.), con regularidade ou en momentos
concretos.

✗ Dirixir liñas telefónicas directas e/ou charlas con expertos en momentos
particulares.

✗ Ofrecer asesoramento en xeral ou sobre temas específicos nun servizo en liña,
asegurándose de que o persoal estea cualificado para esta forma especial de
asesoramento e de que exista unha rede de expertos aos que se poida
consultar.

Sensibilización

Nos  últimos  anos,  a  importancia  do  labor  de  sensibilización  aumentou
considerablemente.  Os centros e servizos de información xuvenil consideran
absolutamente necesario, non só proporcionar información nun único lugar fixo, senón
tamén facilitala aos mozos nas súas propias contornas.

Isto lévase a cabo de formas moi diversas:

✗ Estando presentes en feiras, actividades das veciñanzas, festivais e outros
eventos cun posto de información, a miúdo combinado con actividades
interactivas como cuestionarios, xogos ou talleres.

✗ Establecendo unidades móbiles, tales como un autobús de información aparcado
fóra das escolas ou os centros de mozos.
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✗ Organizando talleres de información sobre temas específicos ou nos que se
explique o que a información xuvenil ten que ofrecer, nas escolas, nos grupos e
asociacións xuvenís e para outros grupos interesados.

✗ Organizando feiras e eventos de formación en espazos públicos, e convidando a
expertos e socios a presentar os seus servizos.

✗ Tratando de cooperar estreitamente con estruturas de traballo e deseñando
materiais para eles que poidan utilizar como multiplicadores ao traballar cos
seus grupos ou coa mocidade a título individual.

✗ Unha forma relativamente nova de labor de sensibilización consiste en que
algúns provedores de información xuvenil dan a coñecer os seus servizos a
través de comunidades sociais en liña, como Facebook, Instagram, etc, e/ou
redes nacionais ou locais.

Participación

A participación dos mozos en todas as fases do traballo de información xuvenil está a
adquirir unha importancia crecente como principio de traballo subxacente. En todos os
procesos nos que toman parte os mozos é importante que a responsabilidade da
calidade do produto final recaia nun traballador cualificado dun centro ou servizo de
información xuvenil, e tanto os mozos como os traballadores son conscientes das súas
funcións, responsabilidades e límites respectivos.

É preciso impartir formación aos mozos e proporcionarlles orientación para todas as
tarefas que se lles pide que realicen. Isto non só obedece á necesidade de asegurar a
exactitude da información, senón tamén ao feito de que os mozos teñen a necesidade
e o dereito de actuar nun marco claro. A participación no traballo de información
xuvenil pode adoptar diferentes formas e ter lugar a todo tipo de niveis:

✗ Alentando á xente nova a participar na identificación das necesidades doutros
xóvenes; por exemplo, permitindo que deseñen e realicen entrevistas.

✗ Permitindo que os propios mozos e mozas cren contido, por exemplo, escribindo
textos sobre certos temas que lles interesan a eles mesmos e a outros mozos, ou
ter blogues no seu sitio web.
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✗ Impartindo formación á xente nova para que proporcionen información e
asesoramento aos seus amigos e a outros mozos e mozas por exemplo, a través
dunha liña telefónica especial ou na vida cotiá.

✗ Impartindo formación á xente nova para que proporcionen información sobre
temas específicos aos seus amigos e a outros mozos e mozas, por exemplo nas
escolas ou en talleres.

✗ Alentando á xente nova que ten experiencia nun tema específico (por exemplo,
viaxar ao estranxeiro, atopar un traballo, etc.) a participar en eventos
informativos, e permitíndolles que compartan a súa experiencia con outros
mozos e mozas interesados.

✗ Alentando á xente nova a participar no deseño e a presentación dun novo centro
ou servizo de información xuvenil.

✗ Axudando á xente nova para establecer as súas propias canles de información,
por exemplo, un programa de radio para á mocidade, un foro sobre un tema
específico, etc.

✗ Proporcionando espazo no centro para as propias iniciativas e proxectos da
xente nova, e prestándolles apoio con información e asesoramento, por exemplo,
sobre o seu posible financiamento ou outros recursos para as súas ideas.

✗ Organizando actividades de grupo, por exemplo, solicitando as opinións doutros
mozos sobre un tema particular a través de vídeos.

Todo o anterior son formas de proporcionar información xuvenil á mocidade.  A
combinación exacta dos servizos que presta a información xuvenil depende de moitos
factores, como as necesidades locais, os recursos dispoñibles do centro ou servizo de
información xuvenil, outros servizos e instalacións existentes para á xuventude na área
pertinente, e as ideas, capacidades e visións do persoal de que se trate, así como as
demandas e o apoio de estruturas políticas e de financiamento..
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>> Os servizos adicionais…

Algúns centros ou servizos tamén deciden ofrecer servizos adicionais.  Isto talvez
obedeza á vontade de atraer á mocidade, a unha brecha identificada nos servizos para
a xuventude na rexión, ou simplemente ao sentimento de que devanditos servizos
adicionais enriquecerían a vida dos mozos e mozas que os utilizan.

Algúns exemplos doutros servizos ofrecidos polos centros de información xuvenil son
os seguintes:

✗ Vender entradas para concertos e/ou outros eventos na área.

✗ Expedir tarxetas europeas para á xuventude ou outras tarxetas de desconto para
xente nova, e proporcionar servizos e información aos titulares das tarxetas.

✗ Actuar como un socio local de EURODESK e proporcionar información
especializada sobre oportunidades europeas para á xente nova, estudantes ou
traballadores.

✗ Actuar como o punto de contacto nacional ou local para o programa
“Erasmus+”, e asesorar ás persoas e grupos de xóvenes interesados sobre como
solicitar financiamento no marco do programa e/ou como colaborar co Corpo
Europeo de Solidariedade (CES).
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✗ Actuar como un servizo especial para os mozos e mozas viaxeiros e mochileiros
independentes sobre unha base periódica ou estacional, e atender as súas
necesidades proporcionando material de información aos mozos, axudándolles a
atopar un aloxamento a un prezo módico, proporcionando un espazo para deixar
a súa equipaxe e facilitando información en diferentes idiomas.

✗ Ofrecendo servizos de saúde adicionais, por exemplo, a posibilidade de realizar
unha proba de embarazo en cooperación cun servizo especializado.

✗ Compartindo as instalacións con outras formas de traballo xuvenil con fins de
sinerxía e para facilitar o acceso aos mozos e mozas desfavorecidos (por
exemplo, (traballadores que teñen a súa oficina na mesma dirección que o centro
de información xuvenil).

✗ Axudar á xente nova para atopar un traballo, non só proporcionando
información, senón, por exemplo, organizando feiras de traballo no verán nas
que poidan poñerse directamente en contacto con posibles empregadores, ou
ofrecendo orientación profesional intensiva.

Non existen regras estritas sobre os servizos adicionais que poden ofrecerse nun centro
de información xuvenil sempre que se atendan as necesidades do grupo seleccionado
especificamente e que todos os servizos ordinarios arriba mencionados sigan os
principios deontolóxicos da Información Xuvenil.
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COMO ESTABLECER CENTROS e SERVIZOS de INFORMACIÓN XUVENIL

Ao decidir establecer un centro ou servizo de información xuvenil a nivel local, rexional
ou mesmo nacional, existen moitos factores que deben considerarse. A continuación
figuran algúns puntos que se deberían contemplar ao comezar a súa planificación.

>> Todo é unha cuestión de necesidades...

Descubrir as necesidades dos mozos

A información xuvenil de carácter xeral baséase nun enfoque centrado no usuario, polo
que o primeiro punto de partida sempre son as necesidades da xente nova á que
desexa atender. Un aspecto importante da súa investigación é, por suposto, preguntar
aos propios xóvenes. Dado que a información xuvenil tamén ten por obxecto pechar as
brechas na información dispoñible e non duplicar os servizos existentes, tamén terá que
determinar a contorna sociocultural no que establecerá o seu centro ou servizo de
información xuvenil.

Algúns métodos que se poden utilizar para facerse unha idea:

✗ Deseñar un cuestionario e distribuílo nas escolas, grupos e organizacións xuvenís
e outros lugares frecuentados pola xente moza. Logrará un valor engadido se
deseña os cuestionarios coa axuda dos propios xóvenes e os anima a participar
pedíndolles que soliciten as opinións doutros mozos e mozas.

✗ Tratar de colaborar con institucións de investigación xuvenil e preguntarlles se
dispoñen de datos pertinentes sobre o tema que vostede está a abordar ou
pedirlles que inclúan nas súas enquisas algunhas seccións sobre as necesidades
en materia de información (temas, formas nas que a información debería
presentarse, etc.).
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✗ Organizar grupos de discusión para analizar máis detidamente cos mozos e
mozas cales son os seus desexos e expectativas. 

✗ Entrevistar así mesmo a persoas que traballan para a mocidade e coa mocidade.
Talvez poidan darlle pistas sobre temas acerca dos cales os propios xóvenes non
se consideren capaces de expresarse directamente.

✗ Investigar os servizos dispoñibles para a mocidade na área respectiva e elaborar
un mapa da contorna sociocultural; logrará un valor engadido se pide aos mozos
e mozas que elaboren eles mesmos o mapa – isto pódelle dar unha idea
bastante clara do que é importante para eles e/ou dos servizos que coñecen ou
descoñecen.

✗ Utilizar modelos de rol, creando dous ou máis usuarios típicos do seu servizo.
Déalles un nome e unha historia, e engada artigos e fotos que atope que se
poidan aplicar a eles e ao seu perfil.

✗ É preciso ter en conta que non existe unha categoría de xóvenes única e
homoxénea, senón diferentes grupos de mozos e mozas con necesidades moi
diversas – asegúrese de que consulta a persoas provenientes de diferentes
contextos e con diferentes condicións de vida para que poida obter unha imaxe
clara. 

A lista non é exhaustiva; utilice a súa creatividade e a da xente nova para buscar
métodos e formas de motivar ao maior número posible de xóvenes para que expresen
as súas opinións e transmitan as súas impresións. Por último, tamén haberá un proceso
considerable de ensaios e erros, o cal forma parte do xogo.

Non só a xente nova ten necesidades...

Ao establecer un centro ou servizo de información xuvenil, necesitará apoio financeiro e
doutro tipo.  Por tanto, non só é útil investigar as necesidades do seu grupo
seleccionado, senón tamén as necesidades de posibles contribuíntes e socios
financeiros. Descubra en que medida se benefician de ter o devandito servizo na súa
área.

✗ Fale con responsables dá formulación de políticas sobre as súas necesidades en
termos de comunicación coa mocidade e sobre o modo en que a información
xuvenil  podería apoiar as súas políticas de xuventude.
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✗ Inclúa a xente que traballa a nivel político e administrativo na súa investigación
sobre as necesidades da xente nova pedíndolles a súa opinión.

✗ Pregunte aos profesionais no traballo con xóvenes e ás persoas que traballan en
servizos especializados para xente nova que tipo de material informativo podería
axudarlles non seu traballo.

✗ Pregunte aos provedores de servizos para xente nova que quererían comunicar á
mocidade e deixe claro que un centro ou un servizo de información xuvenil non
debería duplicar as instalacións existentes, senón que unha dás súas funcións é
remitir aos mozos e mozas aos seus servizos.

✗ Deixe claro que a información xuvenil é unha forma de prevención.
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>> Establecer unha rede

A creación de redes é unha parte importante do traballo de información xuvenil.
Establecer e manter redes con todas as institucións e servizos relacionados coa
mocidade, así como cos responsables da formulación de políticas e coa unidade
administrativa que se ocupa das cuestións relacionadas coa mocidade, é o único modo
de realizar un seguimento das cousas.

Os centros e servizos de información xuvenil poden utilizar as súas redes, non só para
intercambiar as últimas informacións e determinar coa maior exactitude posible onde
remitir aos mozos e mozas, senón tamén para crear novos servizos xunto con outros
socios, para sinalar brechas nos servizos existentes e, en xeral, para exercer presión
como unha rede que ten en conta os intereses e necesidades do grupo común
seleccionado.

As redes baséanse na crenza común de que o que pode lograrse xuntos non pode
lograrse por separado. Os intercambios de información, coñecementos e experiencia
só se poden levar a cabo nun sistema de dobre sentido e co entendemento mutuo das
diferenzas entre os socios.

Por tanto, a creación de redes necesita xerar confianza e fomentar a comunicación
entre socios iguais. Os socios da rede deben ser conscientes tanto dos obxectivos
comúns como das diferentes necesidades e puntos de partida dos actores de que se
trate.

Aínda que as redes deben construírse dun modo máis ben cooperativo que xerárquico
para que funcionen de maneira óptima, sempre é necesario que alguén tome a
iniciativa en relación a un tema en particular, que leve rexistro dos avances no traballo
e que estruture a comunicación para que os socios en cuestión poidan concentrarse
nas súas contribucións respectivas ao obxectivo/proxecto común. 

Este papel de liderado pode variar nas redes co transcurso do tempo, dependendo da
actividade de que se trate. Dado que os centros e servizos de información xuvenil
cooperan con frecuencia con diferentes institucións especializadas, adoitan ser moi
adecuados para asumir este papel de coordinación.

As redes non só serán un dos alicerces básicos da calidade dos servizos que vostede
pode ofrecer aos mozos e mozas unha vez establecido o centro ou servizo de
información xuvenil, senón que tamén poden axudarlle considerablemente na etapa
inicial apoiando a creación do seu centro ou servizo ante os responsables da toma de
decisións e posibles socios financeiros.
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Debería alentar aos socios provenientes de todos os niveis e ás organizacións
relacionadas cos mozos para participar no proxecto desde o principio, preguntándolles
a súa opinión, ofrecendo cooperación e proxectos conxuntos, e convidándolles a
contribuír á creación deste novo servizo para a mocidade de maneira formal (por
exemplo, como parte dun grupo de planificación) ou de maneira informal.

Establecer unha rede é un longo proceso que require tempo e enerxía:

✗ Comezar visitando organizacións e institucións pertinentes, e pídalles que
expliquen o que fan.

✗ Explique en que consiste a información xuvenil e exprese o seu interese na
cooperación.

✗ Visite feiras, conferencias e seminarios no ámbito dos mozos e participe na parte
social dos eventos.

✗ Convide os socios a unha mesa redonda sobre un tema particular simplemente
co fin de intercambiar experiencias ou de planificar un proxecto conxunto.

✗ Estea dispoñible cando outros socios necesiten apoio para os seus proxectos
aínda cando isto non redunde no seu beneficio inmediatamente.
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Se ten a fortuna de establecer o seu propio centro ou servizo de información xuvenil
nun país no que xa existen estruturas de información xuvenil, os devanditos socios son
a súa rede máis próxima e importante. Busque activamente a cooperación con outros
centros e servizos de información xuvenil co propósito de:

✗ Intercambiar experiencias e mellores prácticas.

✗ Elaborar produtos informativos conxuntos (por exemplo, dividir os temas e, por
tanto, compartir o traballo).

✗ Realizar un seguimento das actividades profesionais e brindar oportunidades de
formación ao seu persoal.

✗ Elaborar uns criterios e unhas medicións de calidade comúns.

✗ Exercer presión conxunta a favor do traballo de información xuvenil.

✗ Levar a cabo relaciones públicas conxuntas.

✗ Lograr financiamento para proxectos conxuntos.
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>> Misión e servizos 

Unha declaración de misión para guiarlle 

A elaboración dunha declaración de misión non só lle axudará a clarificar o seu
proxecto, senón que tamén será útil para vender a súa idea tanto a posibles
financiadores como aos socios e aos propios xóvenes.

Defina a misión do seu centro ou servizo de información xuvenil baseándose nos
seguintes aspectos:

✗ As necesidades dos mozos en materia información que se identificaron.

✗ A súa contorna sociocultural.

✗ As necesidades expresadas polos socios pertinentes no seu ámbito de mocidade
e na súa política de mocidade.

✗ A súa propia visión e os seus coñecementos técnicos profesionais.

✗ Os principios e métodos que definen a información xuvenil.

Unha combinación de servizos 

A información xuvenil pode proporcionarse de moi diferentes maneiras o que deu lugar
ao establecemento dunha ampla gama de servizos. Ao principio, será moi importante
seleccionar entre todos os servizos posibles aqueles que mellor se adapten á súa
situación (local/rexional/nacional) e aos recursos cos que conta. Demostrou ser máis
eficaz comezar cunha gama menor de servizos e avanzar en función dos resultados
conseguidos, que tratar de facer todo ao mesmo tempo. Por tanto, pode ser útil dividir
os servizos que desexa prestar en dúas fases:

Fase 1 – os servizos esenciais: o núcleo de servizos básicos que proporcionará o
centro ou servizo de información xuvenil.

Fase 2 – os servizos propios: os servizos adicionais que desexaría proporcionar unha
vez estea ben establecido o centro ou servizo de información xuvenil e cando o
permitan os recursos.
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>> Condición xurídica e financiamento

Co fin de levar a cabo as súas funcións e tarefas, todo centro ou servizo de información
xuvenil necesita unha condición xurídica, a cal, por suposto, está estreitamente
vinculada cos posibles medios de financiamento. A condición xurídica do devandito
servizo dependerá das leis e das estruturas de traballo xuvenil existentes no territorio. 

Condición xurídica

Na actualidade, existen tres opcións diferentes para os centros e servizos de
información xuvenil a este respecto:

✗ Ser unha asociación independente non gobernamental e sen ánimo de lucro.

✗ Formar parte dunha asociación non gobernamental e sen ánimo de lucro que
ofreza diferentes formas de traballo coa mocidade.

✗ Formar parte dunha administración pública (nacional, rexional ou local).

Todas estas formas son posibles e teñen tanto vantaxes como desvantaxes.

Formar parte dunha administración pública mostra que se lle concede certa
importancia á información xuvenil e, polo xeral, o financiamento é relativamente
estable; con todo, visitar os locais da administración podería ser máis difícil para a
xente nova.

Formar parte dunha asociación máis grande dedicada ao traballo coa mocidade
significa que pode confiar en que algunhas funcións administrativas se realicen a nivel
central, pero tamén significa que necesita asegurarse de que a información xuvenil sexa
unha prioridade para a organización que a acolle.

Ser unha organización independente sen ánimo de lucro probablemente lle dea maior
liberdade á hora de decidir os servizos que desexa proporcionar, pero tamén significa
que deberá asegurarse por si mesmo o financiamento necesario. 

O status xurídico polo que opte dependerá da situación xeral do traballo de
intervención social coa mocidade no seu país e da súa propia experiencia nese campo.
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Financiamento

Como se mencionou anteriormente, o financiamento dun centro ou servizo de
información xuvenil está estreitamente vinculado coa condición xurídica elixida. Na
actualidade, os centros de información xuvenil son financiados das seguintes formas en
Europa:

✗ A información xuvenil forma parte de actividades/programas dirixidos pola
administración central ou rexional.  Neste caso, o persoal é contratado
directamente pola administración en cuestión, que tamén aporta os locais e o
equipo necesario.

✗ A información xuvenil forma parte das actividades comunitarias, a nivel local, e o
persoal é contratado directamente pola administración local, que tamén
proporciona os locais e outros recursos necesarios.

✗ A información xuvenil é proporcionada por asociacións non gobernamentais sen
ánimo de lucro que solicitan financiamento con regularidade, inclusive o
baseado en proxectos de intervención. Con moita frecuencia, estas asociacións
fináncianse a través de diferentes fontes, por exemplo, a administración rexional
e/ou administración local do concello no que está situada a asociación de que
se trate; a maiores necesitan obter financiamento adicional doutras fontes.

Así  mesmo,  nalgúns países europeos, o Ministerio nacional responsable dos asuntos
relativos  á  mocidade financia  as  estruturas  nacionais de coordinación para a
información  xuvenil  co fin de asegurar a prestación  dun  servizo coherente en todo
o país e facilitar todas as formas posibles de cooperación. En España existe o INJUVE
(Instituto de la Juventud de España) que forma parte do Ministerio de Dereitos Sociais.

Dado que a información xuvenil só é eficaz cando se establece como un servizo
continuo, debería tratar de obter o financiamento máis estable posible –aínda que
utilice o financiamento baseado en proxectos para poñelo en marcha.

O feito de que a principal partida de gastos dun centro ou servizo de información
xuvenil adoiten ser os custos de persoal non facilita o labor. Nos orzamentos que
planea presentar para solicitar financiamento, terá que explicar con detalle por que isto
é o factor crucial para o éxito do seu servizo. 

29



Ademais do financiamento público a nivel local, rexional ou nacional, pode recorrer a
outras fontes, en particular cando necesite recursos financeiros adicionais para
proxectos ou servizos innovadores. Solicite financiamento europeo (se está nun país
que pode beneficiarse de programas europeos) e o apoio de fundacións e do sector
privado.
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>> Emprazamento e persoal

Onde estamos

Achar un emprazamento apropiado para o seu centro de información xuvenil é unha
das tarefas máis difíciles, pero inflúe enormemente nos servizos que pode proporcionar
e en quen visitará o seu centro. O espazo que necesitará e a disposición que elixirá
para os locais dependen dos servizos que desexe ofrecer e do que estableza a
normativa, no seu caso.

Un centro de información xuvenil debería:

✗ Estar situado nunha zona da cidade que sexa frecuentada polos mozos e/ou
accesible por transporte público.

✗ Ser unha oficina á que poida accederse directamente desde a rúa, e ser
claramente identificable como un centro de información xuvenil desde fóra.

✗ Contar cunha sala que inclúa:
► espazo para mostrar material informativo ou arquivos;
► un mostrador e/ou mostradores para os traballadores da información xuvenil

que estean de servizo;
► mesas e cadeiras para sentar e charlar e/ou consultar material;
► terminais con acceso a internet e computadores públicos (por exemplo, para

preparar CV);
► unha fotocopiadora que poidan utilizar tamén os mozos, e
► espazo para acoller a grupos.

✗ Ter unha sala ou máis que poidan utilizarse para reunións do persoal, traballo
con grupos, entrevistas privadas ou asesoramento.

✗ Ser accesible para persoas con discapacidades físicas.

✗ Ter un espazo de oficina para o director e/ou a administración.

✗ Ter suficiente espazo de almacenamento para o material de información.

✗ Estar equipada cunha cociña e baños.

Aínda que non poida achar un emprazamento que ofreza todo desde o principio, o máis
importante é organizar o centro de tal modo que sexa atractivo e informal para que os
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mozos dean o difícil primeiro paso de entrar nel. O mellor modo de lograr iso é alentar
aos mozos para participar desde o principio en organizar a disposición do mobiliario do
seu centro de información xuvenil.

Quen somos

As competencias e actitudes necesarias para o traballo de información xuvenil son as
seguintes:

✗ Habilidade para a comunicación interpersonal.

✗ Habilidade para a busca, procesamento e xestión de datos.

✗ Boa capacidade de redacción e de deseño básico (co fin de producir material
apropiado para o grupo seleccionado).

✗ Habilidade en tecnoloxías da información e a comunicación.

✗ aptitudes para a creación de redes e a comunicación (inclusive relacións públicas
básicas);

✗ Aptitudes para traballar con grupos e presentarlles diferentes temas.

✗ Aptitudes administrativas e de autoxestión.

✗ Capacidade para identificar e rexistrar as necesidades dos mozos e para
transformar estes coñecementos en instalacións e servizos.

✗ Coñecemento da teoría e os principios de información xuvenil e capacidade para
poñelos en práctica.

✗ Coñecemento do contexto xurídico pertinente (códigos profesionais, normativa
etc.).

✗ Interese nos mozos e nas súas condicións de vida.

✗ Mentalidade aberta e curiosidade.

✗ Flexibilidade e vontade para recibir formación permanente.
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Estas competencias e aptitudes poden considerarse os requisitos esenciais para
realizar o traballo de información xuvenil. O feito de que un centro decida que todos os
membros do persoal deberían ser “todoterreos” ou que as tarefas se dividan e que o
persoal poida especializarse nalgunhas das competencias depende dos recursos
dispoñibles, a estrutura interna da organización e a combinación de servizos que se
ofrecerán. 

Nos centros pequenos, unha soa persoa talvez teña que facer todo por si soa, o cal
significa que non pode abarcarse todo – polo menos non desde o comezo. Neste caso,
concéntrese nas competencias que necesita para poñerse en contacto directo cos
usuarios, pero non esqueza, por exemplo, que a creación de redes e as relacións
públicas serán moi importantes para asegurar a continuación do seu servizo.
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Formación

Polo xeral, os traballadores da información xuvenil proveñen de contornas profesionais
moi diversos; o traballo con mozos, o traballo social, a psicoloxía e a educación son
tan só algúns exemplos, do mesmo xeito que a biblioteconomía e a xestión de
documentación ou o xornalismo, e depende unha vez máis da situación xeral do
traballo xuvenil no país respectivo. 

Con todo, debería proporcionarlles formación sobre todos os aspectos da información
xuvenil que ofrece no seu centro. Isto pode levar a cabo:

✗ Impartindo formación interna para intercambiar os seus coñecementos e
experiencia en materia de información xuvenil cos novos traballadores.

✗ Levando a cabo unha observación do traballo realizado polos profesionais e
intercambiando experiencias cos traballadores doutros centros de información
xuvenil.

✗ Participando en cursos de formación a nivel local/rexional, nacional ou europeo
organizados coa súa rede de información xuvenil.

✗ Permitindo aos traballadores novos recibir formación coa maior frecuencia
posible, co fin de que adquiran as diferentes competencias necesarias para o
traballo de información xuvenil (por exemplo, aptitudes para a comunicación,
utilización de novas tecnoloxías, métodos para traballar con grupos, etc.); esta
formación é ofrecida por centros de formación.

Se non pode dotar de persoal ao seu centro ou se decide, por calquera motivo,
traballar fundamentalmente con voluntarios, teña en conta que estes tamén deberían
recibir formación para adquirir as competencias que require o seu centro de
información xuvenil co fin de ofrecer un servizo profesional á mocidade.
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> Calidade e avaliación

Ao establecer un centro ou servizo de información xuvenil, considere desde o principio
como avaliará o seu traballo, como definirá a calidade e como manterá, e mesmo
mellorará, a calidade dos seus servizos regularmente. Terá que facer isto non só para
responder do modo máis eficaz ás necesidades en continua evolución dos mozos,
senón tamén para demostrar aos socios que lle apoian e financian que o seu centro ou
servizo ten éxito, e que está a xerar beneficios para á mocidade na área pertinente.

Realice un seguimento e reaccione

Ao elaborar o seu plan para establecer un centro ou servizo de información xuvenil,
asegúrese de incluír desde o principio algunhas medidas para realizar un seguimento
das preguntas ás que se enfronta e para pescudar se os mozos están satisfeitos cos
seus servizos.

Algunhas formas de obter máis información son as seguintes:

✗ Manter datos estatísticos sobre as preguntas que recibe, por exemplo, a idade e
o sexo, os temas polos que se interesan, os medios de comunicación (por
exemplo, cara a cara, por teléfono, en liña, etc.) que elixen para poñerse en
contacto con vostede, etc.

✗ Analizar estes datos con regularidade no seu equipo.

✗ Ocasionalmente, preguntar ao persoal que está en contacto diariamente cos
mozos e mozas que visitan o seu centro se considera que xorden novos temas
ou se observaron outros cambios –  a súa avaliación da situación pode
proporcionar indicadores moi valiosos de novas tendencias e contextos en
continua evolución que están a xurdir entre a mocidade.

✗ Realice sondaxes entre a xente nova mediante cuestionarios (se é posible,
alentando aos mozos e mozas para participar directamente) e non esqueza que
as persoas non usuarias poden proporcionarlle información importante sobre os
servizos que non está a proporcionar pero que a mocidade quixesen recibir.
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Facelo ben e tratar de facelo mellor

A información xuvenil baséase nun conxunto de principios, cos que na actualidade
están vinculados moi diversas teorías, normas e criterios. Esta é a base na que deberá
apoiarse ao comezo e que deberá ter en conta ao establecer un novo servizo para a
mocidade

Dedique tempo a examinar os documentos e teorías existentes, e defina algunhas
normas de calidade ou criterios claros para a súa propia situación e traballo. Entón
pode utilizar isto, non só como a base para o seu traballo, senón tamén como unha
parte importante da súa presentación de informes e para a lexitimación das súas
accións en relación con aqueles que apoian o seu centro economicamente e a un nivel
político ou administrativo.

A xestión da calidade é un proceso continuo que require unha revisión e unha análises
crítica continuas. A achega externa sempre ofrece valor engadido a este respecto; por
este motivo, trate de celebrar discusións, e de emprender iniciativas conxuntas, por
exemplo, coa súa rede nacional de información xuvenil e con outros socios pertinentes
no traballo coa xente nova. Participe así mesmo nos proxectos e conferencias que
teñen lugar a nivel europeo, nas que pode ofrecer as súas propias experiencias e
beneficiarse das experiencias dos seus colegas que se enfrontan a retos similares.
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