“La mobilitat dels joves per Europa amb el Carnet Jove”

El tema d’aquest Certamen d’Espots Carnet Jove 2019 és “La mobilitat dels joves per
Europa amb el Carnet Jove” que permeti la promoció i difusió del programa.
La mobilitat s'ha convertit en un dels aspectes més importants per a la joventut, permet
conèixer nous amics, millorar les possibilitats laborals aprenent idiomes, realitzar estudis
a l'estranger o inclús viure experiències d'oci i temps lliure fora del seu entorn.
El Programa Carnet Jove que gestiona l’Institut Balear de la Joventut té l’objectiu de
contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves a través de l’oferiment i la promoció
d’avantatges i descomptes als seus titulars gaire bé 1000 establiments a totes les Illes
Balears. Anualment, es proporciona a tots els titulars del Carnet Jove de les Illes Balears
un Pack Jove, un talonari de descomptes i avantatges rellevants que es pot recollir a
qualsevol oficina de CaixaBank de forma gratuïta. A més, tots els joves que disposen del
Carnet Jove de les Illes Balears gaudeixen d'una pòlissa d'assistència en viatges
internacional que els proporciona seguretat a l'hora de visitar altres països.
El Carnet Jove de les Illes Balears és europeu i l’Associació Europea del Carnet Jove
(EYCA) és l'encarregada de la regulació i el desenvolupament del Carnet Jove a Europa
amb el suport del Consell d’Europa i la Comissió Europea.
EYCA està formada per diferents organismes que gestionen el Carnet Jove a més de 36
països i els dona suport per al desenvolupament de la targeta i els seus programes
relacionats que contribueixen a promoure la mobilitat, a generalitzar l’accés dels joves
europeus a descomptes i avantatges en tots els àmbits i a incentivar activitats
relacionades amb la democràcia, la solidaritat, la responsabilitat social, la sostenibilitat
mediambiental, la no discriminació i l’humanisme.
Són ja més de 6 milions de joves europeus que gaudeixen del Carnet Jove amb dotzenes
de mils d'avantatges i descomptes en diferents àmbits (allotjaments i viatges, cultura i
oci, esports, formació i cursos, salut i bellesa, serveis, compres, menjar i beure).

Carnet Jove de les Illes Balears disposa d'una pàgina web on es poden consultar:
http://carnetjove.caib.es

amb l'enunciat «Carnet Jove de les Illes Balears» apareix una llista de
reproducció amb el nom: Certamen d'Espots Carnet Jove 2018 on es poden
visualitzar els espots finalistes de l'any 2018.
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