Viyana’da arayıcı çocuk ve gençlik çalışması yapan Verein JUVIVO’ya HOŞGELDİNİZ!
Toplam 7 şube, 21 park ve spor alanı ve tümüyle ya da kısmen halka açık başka yerlerde hedef
grubumuz için faaliyet gösteriyoruz.
Hakkımızda
JUVIVO arayıcı çocuk ve gençlik çalışmasının uygulayıcı derneği olarak Viyana’nın toplam 5
bölgesinde (3., 6., .9., 15. ve 21. Bölgeler) faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 40 çalışanımızın aktif
faaliyeti sayesinde, düzenlediğimiz aktivitelerle 6 ile 21 yaş arasında bulunan yaklaşık 2750
çocuk ve gence düzenli ve devamlı olarak ulaşmaktayız.

Çalışmamızın hedefleri ve yararları
Çocukların ve gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Bunun için
1. Eylem alanlarının genişletilmesi (koşullar ve bireysel yetenekler)
2. Eşitliğin desteklenmesi (toplumsal cinsiyet ve farklılık)
3.Faaliyet gösterilen yerlerde toplumsal havanın ve toplumsal adaletin iyileştirilmesi (farklı
kullanıcıların karşılıklı olarak birbirlerini kabullenmeleri, öznel güvenlik vs.)
JUVIVO’nun aktiviteleri
1. Arayıcı çocuk, ergen ve gençlik çalışması,
2. Park çalışması ve boş zaman aktiviteleri,
3. Küçük grup çalışması ve proje çalışmaları,
4. Cinsiyetlere özgü aktiviteler,
5. Danışma faaliyeti ve sosyal hizmetler
6. Toplumsal ağ oluşturma, işbirliği lobi faaliyetleri.
JUVIVO’nun temel çalışma ilkeleri
1. Kolay katılım ve anonimlik
2. Kültürlerarasılık ve yerel yönelimlilik
3. Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet ve katılımcılık
4. İhtiyaca yönelik çalışma ve esneklik
Kalite özellikleri
1. Profesyonel olarak yetişmiş olan çalışanlarımız karma cinsiyetli, kültürlerarası,
multidisiplinli ekiplerde çalışmaktadırlar
2. Süpervizyon ve eğitimler
3. Dernek ve şube düzeyinde gerçekleştirilen ekip toplantıları ve dönem toplantıları
4. Belgeleme, içsel ve dışsal nitelik kontrolleri
JUVIVO Viyana Park Çalışması’nın temel ilkelerine bağlıdır.

REHBER İLKELER
1. JUVIVO
JUVIVO Viyana’nın beş bölgesinde arayıcı okul dışı çocuk ve gençlik çalışmasında faaliyet
gösteren, siyasi parti ve dinsel cemaatlerden bağımsız, kamuya yararlı bir dernektir. Ekiplerimiz
ağırlıklı olarak toplumsal ve ekonomik bakımdan dezavantajlı durumda bulunan çocuk ve
gençlerle, kolay erişilebilir ve gönüllü boş zaman faaliyetleri çerçevesinde çalışmaktadırlar.
JUVIVO tatmin edici ve eşitlikçi yaşam koşullarına ulaşmaları için çocuk ve gençlerle birlikte
çalışmayı savunur.

2. Aktiviteler
Arayıcı sosyal çalışmamız halka açık yerlerde bulunan çocuk ve gençlere yöneliktir. Park
çalışması çerçevesinde, yılın sıcak yarısında, ilçelerde bulunan parklarda boş zaman faaliyetleri
düzenliyoruz. Özellikle kış aylarında yerel şubelerimizde çocuk ve gençlere açık gençlik kulübü
çalışması sunuyoruz.
Küçük grup ve proje çalışmaları, cinsiyetlere özgü aktiviteler ve çocuk ve gençlerle birlikte çeşitli
organizasyonların düzenlenip gerçekleştirilmesi bütün yıl boyunca çalışmamızın önemli bir
parçasını teşkil etmektedir. Kolay katılımlı destek ve danışma ile hedef gruplarımıza çatışma ve
sorunların giderilmesinde yardım etmekteyiz.

3. Hedefler





Eğitim, bireysel yetkinliklerin teşvik edilmesi, ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması,
hareketliliğin artması ve sağlıklı bir yaşamın desteklenmesi aracılığıyla çocuk ve gençlerin
eylem alanlarının genişlemesi ve yaşam koşullarının iyileşmesi
Cinsiyet, toplumsal ve kültürel köken, cinsel yönelim, dinsel inanç ve sakatlık gibi farklılık
özelliklerinden bağımsız olarak eşitlik ve toplumsal adalet
Çocuk ve gençler için toplumsal alanda ve politikada katılım olanakları
Hedef gruplarımızın farklı yaşam çevrelerinin incelenmesi gibi yöntemlerle yenilenme

4. Çalışma ilkeleri
Çocuk ve gençlerin çıkarlarını temsil ediyoruz ve kendimizi onların dünyalarına ve sosyal
alanlarına göre yönlendiriyoruz. Bunu yaparken anonimlik, otantiklik, şeffaflık ve gönüllü katılım
bizim için önem taşımaktadır. Çocuk ve gençlerle, onların kendi yaşam gerçekliklerinin uzmanları
olduklarını kabul ederek iletişim kuruyoruz ve onlara kendi yaşamlarını düzenlemeleri yolunda
güçlendirme (empowerment) anlamında yardım sunuyoruz. Hedef gruptaki büyük çeşitlilik
çalışanlar düzeyinde de mümkün olduğunca geniş bir çeşitliliği gerektirmektedir. Bununla birlikte
mesleki niteliğe ve gelişmeye büyük bir önem vermekteyiz. Ortak çalışma ilkeleri ve ortak
profesyonellik temelinde, yerel ekiplerin farklı çalışma biçimlerine olanak tanınmaktadır. Karşılıklı
takdir, çocuk ve gençler için örnek işlevi görmek bakımından da, bizim için büyük önem
taşımaktadır.

