www.professionalsjoventutcv.net
Email: professionalsjoventutcv@gmail.com
Facebook: @professionalsjoventutcv
Twitter: @apjcv

PROGRAMA D’ACTIVITATS 2017
•

Pertinença al Consell Rector de l'IVAJ. Assistència a les reunions i preparació de les mateixes.

•

Participació en els “Tema Jove: Debats a la Nau. Generació Jove”

•

Participació en l’elaboració de la Estratègia Valenciana de Joventut (EJV) de la Generalitat
Valenciana. Creació d’un grup de treball.

•

Elaboració, junt a l’IVAJ, d’un mapa de les polítiques de joventut de la Comunitat
Valenciana. Creació d’un grup de treball.

•

Signatura d’un conveni de col·laboració entre la APJCV i l'IVAJ.

•

Campanya de difusió per a donar visibilitat a les persones professionals de joventut i a la
nostra tasca: Creació de vídeos de promoció de les tasques de les persones professionals de
joventut, qui som i per què. Publicacions. Dinamització de xarxes socials

•

Millora i actualització de la pàgina web de l’associació.

•

Començar a elaborar un “Document de bases per a unes polítiques públiques de joventut
amb professionals de joventut”, que reculla les posicions polítiques i reivindicacions de
l’associació.

•

Grup de treball sobre un possible conveni col·lectiu del sector a la Comunitat Valenciana

•

Ampliar la implantació de l’associació a Alacant i Castelló.

•

Gener-Juny. Reunions amb els grups parlamentaris per a la presentació de les nostres
esmenes a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut de la Comunitat Valenciana.

•

◦

30 de gener. Grup Ciudadanos

◦

1 de febrer. Grup Podemos

◦

Pendent de data: Grup Compromís

◦

Sense resposta: PSPV-PSOE I PPCV.

18 i 19 Febrer. Trobada de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana: “Els
perfils professionals de joventut: realitat i propostes de futur” i Assemblea General Ordinària.
Alberg juvenil Torre de Alborache (València).

•

Novembre. Participació a l’InFòrum de l’IVAJ. Organització, dins de la programació, d'alguna
activitat pròpia de l'associació i Assemblea General Ordinària.
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