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PLA DE TREBALL 2018
1. Punts de trobada entre professionals:
1.1. II Trobada de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana: “12
mesos, 12 decrets: decidim les polítiues iue volem” i Assemblea General
Ordinària.
1.2. “Las cañas de la APJCV”. Trobades mensuals rotatves per tota la Comunitat
Valenciana.
2. Relació amb l’IVAJ.
2.1. Signatura d’un conveni de col·laboració.
2.2. Partcipació en els “Tema Jove: Debats a la Nau. Generació Jove”
2.3. Elaboració, junt a l’IVAJ, d’un mapa de les polítiues de joventut de la
Comunitat Valenciana. Creació d’un grup de treball.
2.4. Partcipació a l’Inòrrum 211..
3. Relació amb el Consell Valencià de la Joventut.
3.1. Signatura d’un conveni de col·laboració.
4. Posar en valor la fgura de la/el professional de joventut com agents necessaris per
a desenvolupar les polítiues de joventut:
4.1. Seguiment de plecs i altres convocatrries on siga necessària la fgura de
una/un professional de joventut (en iualsevol de les seues categories).
4.2. Campanya de difusió per a donar visibilitat a les persones professionals de
joventut i a la nostra tasca.
4.3. Merchandising “Jo també sóc professional de joventut”.
4.4. Elaboració i edició de materials sobre polítiues de joventut, informació i
animació juvenil, i professionals de joventut.
5. Comunicació externa:
5.1. Manteniment i actualització de la pàgina web de l’associació.
5.2. Actualització de xarxes socials.
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6. Pertnença al Consell Rector de l'IVAJ. Assistència a les reunions i preparació de les
mateixes. Noelia Valero, presidenta de l’associació, partcipa a ttol individual
portant la veu dels i les professionals de joventut.
7. Elaboració d’un “Document de bases per a unes polítiues públiiues de joventut
amb professionals de joventut”, iue arreplegue les posicions polítiues i
reivindicacions de l’associació.
8. Grup de treball sobre un possible conveni col·lectu del sector a la Comunitat
Valenciana.
9. Col·laboració amb les associacions de professionals de joventut de Catalunya
(AcPpJ) i Illes Balears (APROJIB)
9.1. Partcipació en les seues convocatrries
9.2. Invitació a les convocatrries de la APJCV
9.3. Creació d’un grup de treball entre les tres enttats per a establir accions
conjuntes.

