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PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA
1.- Necessitat de desenrotllar i integrar les polítiques públiques amb incidència en la joventut.
2.- Dificultats en l'exercici de l'autonomia personal i insuficient inserció en el món laboral, el que repercutix negativament en el nivell
d'emancipació de les jóvens i els jóvens.
3.- Problemes d'integració social de les persones jóvens, participació en la vida pública i en activitats de voluntariat.
4.- Joventut en situació d'exclusió social.
5.- Falta de servicis adequats a les necessitats específiques de les persones jóvens, que complisquen les seues necessitats de mobilitat
per a estudiar o treballar fora de la seua residència habitual.
6.- Especial incidència en la joventut de la intolerància, la xenofòbia, la violència de gènere i de conductes de risc per a la salut
vinculades a estils de vida i hàbits de consum.
7.- Dificultats de les persones jóvens per a accedir a béns, servicis i recursos, socials, formatius, culturals i d'oci, tenint en compte
l'especificitat dels seus destinataris, les seues prioritats i necessitats pròpies així com la seua menor capacitat adquisitiva.
OBJECTIU BÀSIC
1.1.- Desenrotllar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en les
persones jóvens.
1.2.- Conéixer la realitat social de la joventut de la Comunitat Valenciana.
1.3.- Implantar l'estratègia valenciana de la joventut .
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.
2.2.- Facilitar l'emancipació de les persones jóvens.
2.3.- Facilitar l'accés a pràctiques professionals remunerades.
2.4.- Fomentar el coneixement de l'idioma per a possibilitar la inserció sociolaboral.
3.1.- Convertir l'IVAJ en un espai atractiu per a les persones jóvens, proactiu i amb una important funció dinamitzadora.
3.2.- Proporcionar a les jóvens i els 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 al desenrotllament de la seua personalitat.
3.3.- Contribuir que els servicis d'informació juvenil es presten de forma idònia, facilitant a les associacions, entitats i institucions les
infraestructures i equipaments necessaris.
3.4.- Estructurar la informació dirigida a les persones jóvens a través d'internet.
3.5.- Fomentar l'associacionisme juvenil.
3.6.- Facilitar la formació d'animadors i animadores juvenils.
4.1.- Fomentar la creació i el funcionament de moviments socials juvenils la finalitat dels quals siga la integració de col·lectius amb
risc de marginació per raons de gènere, procedència cultural o geogràfica, o diversitat funcional.
4.2.- Promoure i garantir, de manera transversal, la inclusió i integració de les persones jóvens pertanyents a col·lectius vulnerables
en situació de risc i/o amb diversitat funcional.
5.1.- Facilitar els servicis d'allotjament i de manutenció en albergs i residències juvenils amb especial atenció a les jóvens i els jóvens
que hagen de desplaçar-se fora del seu domicili familiar per motius acadèmics.
5.2.- Facilitar l'accessibilitat de persones amb diversitat funcional a albergs i residències.
5.3.- Promoure la participació de les jóvens i els jóvens valencians en activitats internacionals i especialment en el programa europeu
ERASMUS+.
6.1.- Fomentar entre les persones jóvens la tolerància i el respecte a la diversitat.
6.2.- Fomentar entre les persones jóvens hàbits de vida saludables.
6.3.- Fomentar la cultura del voluntariat.
6.4.- Garantir la paritat de persones jóvens de qualsevol gènere en òrgans de govern de l'IVAJ.
6.5.- Fomentar la igualtat d'oportunitats.
7.1.- Fomentar l'educació no formal com a espai complementari per a la formació personal en les habilitats per a la vida, visualitzant i
coordinant l'oferta educativa no formal, cultura, esports, activitats extraescolars, temps lliure i oci que ja existix en els municipis.
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, impulsar l'intercanvi d'experiències interculturals entre persones jóvens.
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.
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
1.1.1.- Coordinar l'acció política i prestacional de l'IVAJ amb la resta de conselleries i centres directius de la Generalitat.
1.1.2.- Execució i seguiment de polítiques de joventut de la Generalitat a través de l'Estratègia Valenciana de la Joventut.
1.1.3.- Finançar i col·laborar amb entitats locals per a l'exercici d'activitats destinades a la joventut.
1.2.1.- Realitzar, finançar i difondre estudis relacionats amb la joventut de la Comunitat Valenciana.
1.2.2.- Fomentar la investigació en matèries relacionades amb la joventut de la Comunitat Valenciana.
2.1.1.- Difusió i participació en el Programa Garantia Juvenil.
2.1.2.- Gestió programa Jove Oportunitat (JOOP).
2.2.1.- Desenrotllament d'activitats dirigides a elaborar informació per a facilitar l'emancipació de les persones jóvens.
2.3.1.- Programa de beques postgrau en l'IVAJ.
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PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
2.4.1.- Programa d'aprenentatge d'idiomes en altres països.
2.4.2.- Tallers d'idiomes en els albergs.
3.1.1.- Integració del CCDIJ en la XARXA JOVE.
3.1.2.- Continuar el procés de canvi en la gestió de les accions de l'IVAJ, donant major protagonisme a les persones jóvens i als
professionals de la joventut.
3.1.3.- Reagrupació dels Servicis Centrals de l'IVAJ.
3.2.1.- Oferir informació en diferents suports per a facilitar l'accessibilitat de les persones jóvens.
3.2.2.- Reforçar l'activitat dels Servicis d'Informació Juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.
3.3.1.- Col·laboració i ajuda per mitjà de subvencions als consells locals de joventut.
3.3.2.- Coordinar la XARXA JOVE amb els servicis municipals d'informació juvenil.
3.3.3.- Facilitar la formació del personal dels servicis que integren la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil
3.4.1.- Facilitar a les persones jóvens informació ordenada i estructurada de matèries del seu interés.
3.4.2.- Millorar els equipaments TIC dels Servicis d'Informació Juvenil.
3.4.3.- Impulsar el desenrotllament de les webs de l'IVAJ, orientades a facilitar la seua interacció amb els jóvens i les jóvens.
3.4.4.- Impulsar el desenrotllament d'apps d'informació, assessorament i recursos per a les persones jóvens.
3.5.1.- Línies de subvenció a associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut.
3.6.1.- Organització d'activitats formatives i informatives per a animadores i animadors juvenils.
3.6.2.- Línia d'ajudes a la formació d'animadores i animadors juvenils.
4.1.1.- Línia d'ajudes per a la reinserció social de persones jóvens que complisquen mesures judicials privatives de llibertat.
4.1.2.- Coordinació amb entitats i organitzacions per a la participació de persones jóvens amb diversitat funcional en camps de
voluntariat.
5.1.1.- Gestió de reserva de places en albergs juvenils.
5.1.2.- Convocatòria de places en les residències juvenils per al present curs acadèmic.
5.1.3.- Convocatòria de beques en les residències juvenils per al present curs acadèmic.
5.1.4.- Manteniment de les infraestructures dels albergs, residències i campaments.
5.1.5.- Creació de programes d'activitats complementàries pròpies de l'IVAJ a realitzar en els albergs.
5.2.1.- Execució del Pla d'Accessibilitat d'Albergs i Residències de l'IVAJ (Alberg+).
5.3.1.- Informació i assessorament per a promoure la participació en projectes internacionals (Erasmus+:Joventut en Acció).
5.3.2.- Campanyes divulgatives al llarg del territori de la Comunitat Valenciana per a donar a conéixer el programa europeu
Erasmus+:Joventut en Acció.
6.1.1.- Establir vies de comunicació i protocols d'actuació entre els professionals de joventut i els servicis públics especialitzats en la
prevenció i tractament de conductes de violència de gènere, xenòfobes, intolerants i excloents.
6.2.1.- Realització de campanyes a través de la XARXA JOVE que fomenten en la joventut hàbits de vida saludables.
6.3.1.- Participació en el Programa del Servici Voluntari Europeu del Programa Joventut.
6.3.2.- Organització de Campos de Voluntariat.
6.4.1.- Elaboració del reglament de creació de la comissió de coordinació de joventut de la Generalitat, que permeta la composició
paritària d'homes i dones en el Consell Rector de l'IVAJ.
6.5.1.- Col·laborar amb les universitats en projectes docents i d'investigació que incorporen la perspectiva de gènere.
7.1.1.- Implantació de la Xarxa d'Oci Educatiu.
7.1.2.- Potenciar activitats encaminades a fomentar la creació artística i la participació sociocultural de les persones jóvens.
7.2.1.- Coordinació amb les diferents CC.AA. per a promoure la mobilitat de les persones jóvens per mitjà de l'intercanvi de places
d'instal·lacions juvenils.
7.2.2.- Campanya d'oci educatiu en la modalitat d'Oferta Concertada i Lliure dirigida a entitats d'àmbit local, associacions juvenils i
altres entitats sense ànim de lucre.
7.2.3.- Campanya lliure i d'estiu "A la mar" en col·laboració amb la Direcció General d'Esports.
7.2.4.- Programació d'activitats d'oci i temps lliure que fomenten el contacte amb la naturalesa, la convivència en la diversitat i la
interculturalitat.
7.3.1.- Emissió de Carnet Jove, carnets d'alberguista i altres credencials.
7.3.2.- Convenis amb Ajuntaments per a ampliar els punts d'emissió de les credencials de l'IVAJ.
7.3.3.- Impulsar l'establiment d'exempcions i reduccions en les taxes que graven els béns i servicis gestionats pel IVAJ a les
persones jóvens tutelades i extutelades de la Generalitat i víctimes de violència de gènere.
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