¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO VI

MEMORIA DE ACTIVIDADES
BS306B – AXUDAS ENMARCADAS NO PROGRAMA INICIATIVA XOVE
(deberá redactarse seguindo os apartados deste formulario e só se cubrirán nel os datos referentes á entidade ou grupo informal, denominación do proxecto e
persoa de contacto. É obrigatorio xuntar á memoria un vídeo de duración non superior a dous minutos ilustrativo das actividades levadas a cabo en execución do
proxecto subvencionado e unha reportaxe fotográfica que reflicta o desenvolvemento das actividades)

NOME DA ASOCIACIÓN, ENTIDADE OU FEDERACIÓN/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL

NIF

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

NÚM. EXPEDIENTE

Descrición do proxecto, con referencia aos aspectos máis salientables na súa execución.
Obxectivos e prioridades. Explicaranse cal ou cales foron os obxectivos xerais e específicos acadados.
Persoas destinatarias. Explicarase a quen se dirixiu o proxecto, o número aproximado, o tramo de idade e o ámbito xeográfico.
Persoas encargadas de desenvolver o proxecto. Detallarase o equipo que realizou as actividades e indicaranse as funcións de cada persoa
membro do equipo e as tarefas que desenvolveu para executar as actividades.
Impacto que tivo na mocidade participante e na comunidade destinataria do proxecto, así como efecto multiplicador e seguimento.
Actividades que se desenvolveron no proxecto. Deberán enumerarse as actividades concretas, con indicación para cada actividade:
-

Descrición do que se fixo.
Lugar.
Persoas destinatarias, indicando o número, idade e características da poboación.
Recursos humanos e materiais implicados na organización da actividade.
Tarefas de planificación e execución
Datas de comezo e fin.

Avaliación dos resultados, onde se deberá describir detalladamente o sistema de avaliación empregado para medir os resultados ou os logros
(cualitativos e cuantitativos) na execución do proxecto.
Visibilidade. Explicarase como se fixo a difusión do proxecto. Deberase xuntar un exemplar de cada un dos materiais de difusión e publicacións
financiados a través desta axuda. Ademais, indicarase a URL das páxinas web e/ou redes sociais utilizadas para a súa difusión pública e, se é o
caso, achegarase a referencia das aparicións do proxecto nos medios de comunicación social, indicando o medio e a data de aparición.
Xustificación do emprego da lingua galega no desenvolvemento das actividades do proxecto, nos materiais escritos e audiovisuais que se
elaboraron e nas canles de difusión utilizadas para dalo a coñecer.
Calquera outra información que se considere preciso incluír para obter unha visión global da avaliación do proxecto. Describiranse as
dificultades e os apoios que se presentaron na súa execución.

PERSOA DE CONTACTO PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE A XUSTIFICACIÓN
(deberá ser unha persoa membro da entidade ou grupo informal solicitante)
NOME
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

FUNCIÓNS QUE DESENVOLVE
CORREO ELECTRÓNICO

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

