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مرکز جوانان دیدار
خانه جوانان

خانه کودک

برای والدین اطالعاتی

آزاد 

کلوب جوانان

 دلتمیخواهد فوتبال دستی بازی کنی، برقصی، بیلیارد بازی
 کنی، بازی )شرط بندی( رایانه ای بازی کنی، خالق باشی، با

 دوست هات باشی، با آدم های تازه آشنا بشی، تو هم نقشی داشته
باشی، چیزی رو تغییر بدی یا این که فقط استراحت کنی؟

اگهاینطورهپساینجارادرستانتخابکردی!

 فرقی نمی کند که مرکز نوجوانان، محل دیدار جوانان، دیدار آزاد
 یا خانه کودک یا جوانان باشه - همه این محل ها به فعالیت های

کودکان و جوانان مربوط می شوند

 تو می توانی اواقت فراغتت را در این مراکز بگذارانی، خودت
در طراحی این مراکز سهیم باشی و ایده بدهی

 اگر دوست داشته باشی کارکنان این مراکز هم می توانند حمایتت
 کنند: مثالً اگر درباره مدرسه نگرانی داری، با دوستانت و

خانواده ات مشکلی داری یا این که سؤالی درباره آینده ات داری

برنامهفعالیتجوانانچیست؟
 فعالیت جوانان برنامه ای است که طی آن نوجوانان اوقات

 فراغت خود را تحت نظارت حرفه ای )کارشناسان( سپری
می کنند

هزینهبرنامه؟
 برنامه فعالیت نوجوانان عمدتاً رایگان است. اما برای بعضی از

برنامه ها )مثل گردش( هزینه ای دریافت می شود

برنامهفعالیتجوانانبرایچهکسانیاست؟
 این برنامه برای همه جوانان و نوجوانان است! حتی استفاده از
 این برنامه حق جوانان است. این حق قانونی است )کتاب هشتم

قانون امور اجتماعی بند ۱ ماده ۱۱

محتوایاینبرنامهچیست؟
 برنامه فعالیت جوانان به همه افراد جوان کمک می کند که در

 قبال خود احساس مسئولیت کرده و رفتاری مستقل داشته باشند
 همه کارکنان برنامه فعالیت جوانان دارای تحصیالت اند. در محل
 برگزاری برنامه ها طرح ایمنی نیز وجود دارد. بنابراین جوانان
 در طی برگزاری برنامه ها از ایمنی برخوردارند. برنامه فعالیت

 جوانان توسط انجمن های غیردولتی یا محلی برنامه ریزی و
 اجرا می شود. اما این برنامه ها مطابق با قانون بوده و از طرف
 دولت تأمین مالی می شود. برای طرح سؤاالت خود می توانید به

کارکنان برنامه در هر مرکز مراجعه نمایید
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