PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021
ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS

ANEXO F.P. 4

SECCIÓ :

16

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ENTITAT :

00020

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

INDICADOR

DESCRIPCIÓ

UNITAT DE MESURA

VALOR

OBJECTIU

1.1 Desenrotllar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incidixen en
les persones jóvens.
Percentatge d'execució
1 Ajudes a entitats locals per al desenrotllament d'activitats destinades a la població
100%
jove.
1.2 Conéixer la realitat social de la joventut de la Comunitat Valenciana

INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU

1 Ajudes a la investigació en matèria de joventut
2 Realitzar estudis sobre la joventut valenciana
1.3 Implantar l'Estratègia Valenciana de la Joventut.

INDICADOR
OBJECTIU

Nº plans
1 Plans de joventut locals existents
50
2.1 Posar a disposició de les jóvens i els jóvens mitjans i recursos per a augmentar el seu grau d'autonomia personal, la seua
inserció professional i laboral i el seu nivell de qualitat de vida i formació sociocultural.
Nº de jóvens del programa
1 Programa Jove Oportunitat.
150
JOOP
Nª Activitats
150
Programa M'importa
2.2 Facilitar l'emancipació de les persones jóvens.

OBJECTIU
INDICADOR

INDICADOR

OBJECTIU

Nº beneficiaris
Nº d'estudis

10
3

INDICADOR
OBJECTIU

Nº de joves del programa
1 Programa de mediació juvenil
20
3.1 Proporcionar a les jóvens i als jóvens una informació actual, integrada i independent, útil per a dur a terme les seues
iniciatives, exercir els seus drets i contribuir a una formació més completa i en el desenrotllament de la seua personalitat.

INDICADOR
OBJECTIU

Nº interaccions web y RRSS
1 Jóvens assessorades a través de la XARXA JOVE
3.2 Contribuir que els servicis d'informació juvenil es presten de forma idònia, facilitant a les associacions, entitats i
institucions les infraestructures i equipaciones necessàries.
Nº atencions realitzades
1 Atenció a les demandes informatives provinents de servicis de la XARXA JOVE
Nº missatges enviats
2 Manteniment i dinamització de la llista de distribució de la XARXA JOVE
3.3 Fomentar l'associacionisme juvenil

INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU

40000

2000
300

INDICADOR
INDICADOR

1 Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
2 Subvenció al Consell Valencià de la Joventut

Percentatge d'execució
Percentatge d'execució

100%
100%

INDICADOR

3 Subvencions a Consells locals de joventut

Percentatge d'execució

100%

Nº forums

INDICADOR
OBJECTIU

4 Forums joves
3.4 Facilitar la formació d'animadors i animadores juvenils.

INDICADOR

1 Acreditació de cursos de monitor i monitora de temps lliure, animador i animadora Nº de cursos acreditats
juvenil i formació permanent
2 Certificació als jóvens de monitor i monitora de temps lliure i animador i animadora Nº de joves
juvenil.
4.1 Promoure i garantir, de manera transversal, la inclusió i integració de les persones jóvens pertanyents a col·lectius
vulnerables en situació de risc o amb diversitat funcional.
1 Ajudes destinades a la reinserció social de jóvens subjectes a mesures privatives de Percentatge d'execució
llibertat.
5.1 Facilitar els serveis d'allotjament i manutenció en albergs i residències juvenils, amb especial atenció als jóvens que
tinguen que desplaçar-se fora del seu domicili familiar per motius acadèmics
Nº d'estades
1 Oferta de places en albergs i residencies juvenils per a joves
5.2 Facilitar l'accessibilitat de persones amb diversitat funcional als albergs i residències de l'IVAJ.

INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
INDICADOR

Nº d'estades
1 Jóvens amb diversitat funcional que usen albergs i residències juvenils
5.3 Promoure la participació dels jóvens valencians en activitats internacionals i especialment en el Programa Europeu
Erasmus +.
1 Jóvens i associacions assessorades en qüestions relatives a la participació i
Nº de jóvens i associacions
assessorades
presentació de projectes en el Programa Erasmus+
Nº de campanyes
2 Campanyes divulgatives del Programa Erasmus+

50

200
5000

100%

100

500

1200
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INDICADOR

DESCRIPCIÓ

OBJECTIU

6.2 Fomentar entre les persones jóvens hàbits de vida saludables

INDICADOR
OBJECTIU

1 Realització de campanyes a través de la XARXA JOVE que fomenten entre els
jóvens hàbits de vida saludables
6.3 Fomentar la cultura del voluntariat.

INDICADOR

1 Potenciar la participació de joves voluntaris en Campos de Voluntariat Juvenil

INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR

INDICADOR

OBJECTIU
INDICADOR

ANEXO F.P. 4

UNITAT DE MESURA

Nº campanyes

VALOR

4

Nº de camps i nº de
19 i 700
voluntaris i voluntàries
2 Fomentar la participació de voluntaris estrangers en Campos de Voluntariat Juvenil N.º de voluntaris i
56
voluntàries
en la Comunitat Valenciana
3 Fomentar la participació de voluntaris valencians en Campos de Voluntariat Juvenil Nº de voluntaris i voluntàries
52
en l'estranger
4 Fomentar la participació del voluntariat mediambiental, en col·laboració amb la
Nº de camps
2
Conselleria competent en matèria de medi ambient
7.2 Oferir alternatives d'oci i temps lliure, fomentar la pràctica d'esports en contacte amb la naturalesa, promoure el
coneixement de la Comunitat Valenciana i impulsar l'intercanvi d'experiències interculturals entre jóvens
1 Oferta de places en albergs i residències juvenils per a jóvens, per a desenvolupar
Nº de pernoctacions
75.000
activitats d'oci i temps lliure
2 Oferta de places en campaments juvenils per a jóvens, per a desenvolupar
Nº de pernoctacions
3.000
activitats d'oci i temps lliure
3 Oferta de places en albergs, residències i campaments juvenils, en la modalitat
Nº de pernoctacions
27000
d'Oferta Concertada i Oferta Lliure, dirigida a grups de jóvens, associacions juvenils
i centres educatius, per a desenvolupar activitats d'oci i temps lliure.
4 Oferta de places en activitats nàutiques, programa blau i programa d'estiu,
Nº de places programa blau i
8000
en col·laboració amb la Direcció General de l'Esport
estiu
7.3 Facilitar l'accés a Béns i servicis amb preus i condicions especials d'acord amb les preferències i necessitats específiques de
les jóvens i els jóvens
1 Emissió de credencials juvenils (carnet d'alberguista, carnet d'estudiant, carnet de
N.º de credencials
2542
professor i carnet jove internacional GO-25)

