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1.- Insuficient integració i coordinació administrativa i territorial de les polítiques públiques amb incidència en la joventut
2.- Dificultats en l'exercici de l'autonomia personal i insuficient inserció en el món laboral de les persones jóvens, el que repercutix 
negativament en el seu nivell d'emancipació.
3.-Insuficient participació en la vida pública de les persones jóvens.
4.- Especial incidència en la joventut de la intolerància, la xenofòbia, la desigualtat de gènere, la violència de gènere i de conductes de
risc per a la salut vinculades a estils de vida i hàbits de consum.
5.- Dificultats de les persones jóvens per a accedir a béns, servicis i recursos, socials, formatius, culturals i d'oci, tenint en compte 
l'especificitat de les persones destinatàries, les seues prioritats i la seua menor capacitat adquisitiva.

1.1 Conéixer la realitat social de la joventut de la Comunitat Valenciana
1.2 Integrar i coordinar administrativament de forma més eficient les polítiques públiques que incidixen en les persones jóvens
1.3 Fomentar la interrelació i el diàleg entre les administracions públiques i les persones jóvens en el disseny i implementació de 
polítiques de joventut
1.4 Implantar l'Estratègia Valenciana de la Joventut
2.1 Posar a disposició de les persones jóvens mitjans i recursos per a augmentar el seu grau d'autonomia personal, la seua inserció 
professional i laboral i el seu nivell de formació sociocultural.
2.2 Facilitar l'accés de les persones jóvens a pràctiques professionals remunerades
2.3 Promoure i reforçar el coneixement d'un tercer idioma per a facilitar la inserció sociolaboral de les persones jóvens i la formació 
de personal tècnic en joventut
2.4 Potenciar activitats encaminades a fomentar la creació artística i cultural de les persones jóvens i de les associacions juvenils
3.1 Proporcionar a les persones jóvens una informació actual, integrada, independent i útil per a dur a terme les seues iniciatives 
personals i grupals, exercir els seus drets i contribuir al seu desenrotllament integral, autonomia, i emancipació, incloent una la 
perspectiva de gènere.
3.2 Fomentar l'associacionisme juvenil
3.3 Fomentar la formació d'animadores i animadors juvenils
4.1 Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de joventut.
4.2 Fomentar l'educació en valors
4.3 Fomentar la cultura del voluntariat
4.4 Proporcionar a les persones jóvens informació i assessorament sobre sexualitat i relacions afectives
5.1 Fomentar l'educació no formal com a espai complementari per a l'aprenentatge personal
5.2 Oferir alternatives d'oci i temps lliure i impulsar l'intercanvi d'experiències interculturals entre persones jóvens
5.3 Facilitar els servicis d'allotjament i manutenció en albergs i residències juvenils, prestant especial atenció a les persones jóvens 
que hagen de desplaçar-se per motius formatius, laborals o d'oci.
5.4 Facilitar l'accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i 
semblants, per mitjà de l'articulació de determinades avantatges, d'acord amb les preferències i necessitats específiques de les 
persones jóvens

1.1.1 Realització o finançament d'estudis relacionats amb la joventut
1.2.1 Coordinació de l'acció política i prestacional de l'IVAJ amb la resta de Conselleries i centres directius de la Generalitat
1.2.2 Creació i consolidació de la Xarxa Jove, com a sistema públic valencià de servicis a la joventut, amb caràcter de servici públic 
essencial
1.3.1 Suport a l'organització de Fòrums Jóvens
1.4.1 Foment de l'aprovació de plans territorials de joventut
2.1.1 Programa Jove Oportunitat (JOOP)
2.2.1 Programa de beques de postgrau en l'IVAJ
2.3.1 Realització de tallers d'idiomes dirigits a persones jóvens i personal tècnic en joventut
2.4.1 Concessió de premis que potencien la creació artística i cultural de les persones jóvens i de les associacions juvenils
3.1.1 Proporcionar a les jóvens una informació útil i de qualitat per via telefònica o electrònica sobre els servicis prestats per l'IVAJ.
3.1.2 Reforç de l'activitat dels Servicis d'Informació Juvenil, difusió dels seus programes i foment de la coordinació intermunicipal, a 
través de la xarxa Valenciana d'Informació i Animació juvenil
3.1.3 Foment de la formació del personal tècnic de joventut
3.1.4 Estructuració de la informació dirigida a les persones jóvens a través d'internet
3.2.1 Línies de subvenció a Consells de Joventut i a associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut
3.3.1 Reconeixement i suport a activitats formatives d'animació juvenil
3.3.2 Acreditació i certificació de les persones participants en els cursos d'animació juvenil
4.1.1 Introduir la variable gènere en els estudis de l'IVAJ sobre la població juvenil
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4.1.2 Posada a disposició de les persones jóvens recursos expositius, formatius i informatius que fomenten la prevenció de la violència
de gènere.
4.1.3 Foment de la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones a través del programa JOOP
4.2.1 Programa M'importa
4.3.1 Participació en el Cos Europeu de Solidaritat
4.3.2 Programació de camps de voluntariat
4.4.1 Creació d'un canal de Twitch per a informar i assessorar les persones jóvens sobre sexualitat i relacions afectives
5.1.1 Implantació de la Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu
5.2.1 Coordinació amb les comunitats autònomes per a promoure la mobilitat de les persones jóvens per mitjà de l'intercanvi de 
places en campaments juvenils
5.2.2 Campanya d'oci educatiu en la modalitat d'oferta concertada i lliure dirigida a associacions juvenils i altres entitats sense ànim 
de lucre
5.2.3 Campaments d'estiu per a jóvens en els albergs de l'IVAJ
5.2.4 Campanya "A la mar" en col·laboració amb la Direcció General d'Esports
5.2.5 Participació en el programa Erasmus+: joventut
5.3.1 Oferta de places en albergs juvenils
5.3.2 Oferta de places en residències juvenils de l'IVAJ
5.3.3 Convocatòria de beques per a estada en les residències juvenils de l'IVAJ
5.3.4 Emissió carnets d'alberguista
5.3.5 Emissió carnets internacionals
5.4.1 Emissió de carnet jove
5.4.2 Increment del nombre d'entitats adherides al carnet jove
5.4.3 Foment de l'ús del transport públic per les persones jóvens per mitjà de l'establiment de descomptes
NADA
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