El proper 3 de març l'equip de professionals que portem des de fa anys defensant els interessos dels psicòlegs/es de la Comunitat Valenciana, ens
presentem a un nou procés electoral.
L'esforç conjunt de tot el nostre col·lectiu ha aconseguit important èxits per a la nostra professió, amb la vostra ajuda hem aconseguit:
• La resolució mitjançant el procés d'habilitació sanitària, de la greu situació de prop de 4000 professionals de la psicologia, que treballant en
les seves clíniques privades des de fa anys, se'ls exigia tenir el títol de màster PGS per poder seguir exercint del que ja feien.
•

Hem ampliat la inserció laboral dels psicòlegs/es del Treball i dels RRHH, a través de la ISO i una formació específica d'especialista en coaching.

•

Hem lluitat contra la llei de sostenibilitat realitzant gestions i donant suport al manteniment dels GGMM i dels serveis socials.

•

Hem lluitat perquè els psicòlegs/es jurídics tinguen un perfil més clar i els pertanyents al LOPF cobren el que els deu la Conselleria.

•

Hem potenciat la figura del professional de la psicologia com a mediador en igualtat de condicions a altres professionals.

•

Estem realitzant gestions i donant suport a investigacions amb l'objectiu d'aconseguir la inclusió dels especialistes en l'àmbit de l'atenció primària.

•

S'ha defensat el perfil del psicòleg / a de l'esport, aconseguint que s'incorpore la nostra professió en la docència de matèries esportives.

•

Hem lluitat perquè en l'àmbit de l'educació haja places específiques per als psicòlegs/es.

•

Estem potenciant l'àmbit del trànsit i de la seguretat incloent tot el referent a la seguretat aèria i ferroviària.

• Hem ajudat als nostres companys / es que es troben amb dificultats per trobar feina a través del SODEP i de Psicoemprenedors i s'han creat
les xarxes de suport professional.
GRÀCIES per ajudar-nos a aconseguir tot això.

Ara amb la teua ajuda ens proposem:
• Tindre un col·legi que responga a les necessitats actuals i futures del nostre col·lectiu amb la utilització de les noves TICS; facilitant la gestió
col·legial i donant una ràpida resposta a les necessitats individuals de cadascun dels col·legiats/des mitjançant la creació del servei d'atenció
personalitzada (SAP), el qual gestionarà directament els dubtes i respondrà qüestions primordials per a la nostra professió en totes i cadascuna
de les àrees.
•

Potenciar el servei d'assessoria jurídica.

•

Mantindre el club d'oci com a element de cohesió i dinamització col·legial.

• Es potenciarà el programa GALATEA que permet als nous col·legiats/des tenir una supervisió i orientació adequada al principi de la seua vida
laboral tant en els aspectes ètics com en els professionals.
• Es desenvoluparà el programa NEURONA el qual permetrà a tots els col·legiats/des tenir una xarxa d'informació actualitzada mitjançant articles
i textos de cadascuna de les àrees professionals. Podent nodrir aquest programa amb les aportacions dels col·legiats/des.
•

Es defensarà la tasca del nostre col·lectiu en l'àmbit dels serveis públics i es protegirà la tasca realitzada pels psicòlegs/es en l'àmbit privat.

• Es completarà l'adequació de les seus col·legials d'Alacant i Castelló mitjançant la compra de locals que cobresquen les necessitats dels
col·legiats/des.
• Es desenvoluparà un sistema de Formació ONLINE de fàcil accés per a aquells companys que vulguen seguir la formació del COP fora de les
seus col·legials.
•

S'ajustaran les quotes col·legials a situacions especials de desocupació, excedència temporal, pensionistes, jubilats, i maternitat.

I també:

CLÍNICA I SALUT
• Lluitar pel reconeixement adequat de les funcions de l'especialista en psicologia clínica i la creació de nous llocs de treball en l'àmbit públic
• Potenciar la imatge pública i la derivació de clients als psicòlegs sanitaris que treballen en l'àmbit privat.
• Donar suport i fer un reconeixement explícit de les diferents orientacions vinculades al nostre col·lectiu.
PSICOLOGIA JURÍDICA
• Seguir lluitant contra l'abús de l'administració i dels jutjats amb els professionals adscrits al LOPF.
• Aconseguir la derogació de l'ordre de Conselleria per la qual es regula el pagament dels peritatges a costos social, igualant els honoraris al
d'altres CCAA.
• Protegir les funcions del psicòleg / forense enfront de la intromissió d'altres titulacions.
MEDIACIÓ
• Potenciar el registre públic de psicòlegs/es mediadors per augmentar la seua visibilitat i la derivació de casos de mediació en igualtat de
condicions amb altres col·lectius.
• Creació del centre de mediació del COPCV que permetrà, intervenir al nostre col·lectiu en processos de mediació i millorar la imatge pública
del psicòleg/a mediador/a.
TRÀNSIT I SEGURETAT
• Es defensarà els interessos del col·lectiu davant l'administració autonòmica i estatal.
• Es realitzaran estudis i investigacions orientades a incloure en l'àmbit dels Centres de Reconeixement la seguretat ferroviària i de l'aviació.
INTERVENCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
• Es potenciarà la figura del psicòleg/a en l'àmbit de l'administració local.
• Es realitzarà un seguiment de la normativa que puga incidir negativament, en els serveis professionals públics de l'àmbit de la psicologia, negociant
dita norma i si és procedent presentant recurs davant els tribunals.
• Es potenciarà la figura del psicòleg/a en l'àmbit de la igualtat de gènere com a mesura preventiva de la violència.
EDUCACIÓ
• Es treballarà pel reconeixement social i institucional en el sistema educatiu dels professionals de la psicologia en els Serveis d'Orientació Educativa.
• Es realitzaran campanyes per visibilitzar les competències específiques dels professionals de la psicologia de l'educació i així obtenir major
rellevància social i llocs de treball.
ESPORT
• Es defensaran i acreditaran les competències pròpies i específiques del psicòleg/a de l'esport, davant d'altres titulacions.
• Es realitzaran campanyes orientades a augmentar la inserció laboral del psicòleg / especialista en aquest àmbit.
• Es realitzarà un seguiment de tota la normativa que afecte a aquesta àrea, per incloure-hi als professionals de la psicologia.
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES
• Es lluitarà per la professionalització de l'àrea. Donant suport la creació d'un programa de formació necessari per poder intervenir en aquesta
àrea.
TRABAJO Y RRHH
• Es promocionarà i defensarà el paper del psicòleg/a PTORH tant en els camps tradicionals de la seua competència com en els emergents
(coaching, salut laboral, etc.).
• Formació gratuïta en l'àmbit de: Norma ISO, intervenció en conflictes d'empreses, nova normativa a l'ús etc.
• Es lluitarà per protegir les competències específiques dels professionals de l'àrea enfront d'altres titulacions.
• Es crearan espais de Networking per compartir experiències, idees, perfils, especialitats i col·laborar en la inserció laboral dels participants i
crear una xarxa potent d'àmbit sòciolaboral.
INTERVENCIÓ MUNICIPAL
• Donada la singularitat i l'eficàcia, així com la seva inserció en el teixit comunitari, es donarà suport de manera decidida a la continuïtat de
l'estructura de GGMM garantint la seua estabilitat i finançament adient.
• Dotant-los de formació específica que done visibilitat a l'important paper que desenvolupen en l'àmbit municipal.

GRÀCIES pel teu suport

