Witamy w Stowarzyszeniu JUVIVO
Witamy w Stowarzyszeniu JUVIVO- aufsuchende Kinder und Jugendarbeit (oferta dla dzieci i
młodzieży) w Wiedniu. Działamy w 7 placόwkach młodzieżowych w Wiedniu, a także w 21
parkach oraz na placach sportowych oraz w wielu innych miejscach dla dzieci i młodzieży.
O nas:
JUVIVO jako organizacja zajmująca się zapewnieniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
działa w 5 dzielnicach w Wiedniu: 3, 6, 9, 15, 21. Dzięki zaangażowanej pracy 40 wychowawcόw,
docieramy regularnie z naszą ofertą do 2750 dzieci i młodzieży w wieku 6- 21 lat.
Celem naszej pracy jest wspieranie rozwoju, poprawa sytuacji życiowej, rozwόj indywidualnych
umiejętności oraz wyrόwnywanie szans i rόżnic u dzieci i młodzieży poprzez aktywowanie ich do
udziału w życiu społecznym i zachęcanie ich do uczestnictwa w rόżnego rodzaju zajęciach i
projektach. Naszym zadaniem jest rόwnież zapewnienie w ośrodkach poczucia akceptacji dla
wszystkich uczestnikόw bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie.
Oferta JUVIVO obejmuje:
1. Aktywizującą i wspierającą pracę z dziećmi i młodzieżą
2. Opiekę wychowawczą w parkach i organizację czasu wolnego
3. Pracę grupową/ projekty
4. Zrόżnicowane zajęcia uwzględniające potrzeby dziewcząt i chłopcόw
5. Porady i pomoc/ pracę socjalną
6. Nawiązywanie kontaktόw i wspόłpracę
Założenia pracy Stowarzyszenia JUVIVO:
1.
2.
3.
4.

Powszechny dostęp i anonimowość
Międzykulturowość i praca międzyśrodowiskowa
Praca z uwzględnieniem wrażliwości na płeć i zaangażowania w uczestnictwo
Elastyczność i dostosowanie się do potrzeb dzieci i młodzieży

Jakość naszej pracy cechują:
1. Wykształceni, profesjonalni wychowawcy i wychowawczynie pracujący w
zrόżnicowanych kulturowo zespołach.
2. Superwizja, kształcenie ustawiczne i doszkalanie
3. Narady w team, planowanie na poziomie całego Stowarzyszenia i w poszczegόlnych
ośrodkach.
4. Dokumentacja, wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości.

JUVIVO bazuje na koncepcie: Wiedeńska Opieka Wychowawcza w Parku

Cele wiodące Stowarzyszenia JUVIVO
1. Stowarzyszenie JUVIVO
JUVIVO jest pozarządowym, politycznie neutralnym i niekościelnym Stowarzyszeniem,
prowadzącym aktywną, pozaszkolną pracę z dziećmi i młodzieżą, działającym obecnie w pięciu
dzielnicach w Wiedniu. Nasi wychowawcy podejmują pracę przede wszystkim z dziećmi
znajdującymi się w trudnej sytuacji socjalnej bądź/ i ekonomicznej, poprzez organizowanie
rόżnych zajęć, jako możliwość spędzenia wolnego czasu.
Zadaniem JUVIVO jest wspόlna praca z dziećmi i młodzieżą nad poprawą ich jakości i warunkόw
życia.
2. Oferta
Z naszą aktywną, środowiskową pracą socjalną dostosowujemy się do środowiska naturalnego
dzieci i młodzieży, w ktόrym żyją. W ramach opieki wychowawczej w parku oferujemy w sezonie
letnim zajęcia rekreacyjne w okolicznych parkach i na podwόrkach.
W czasie zimowym przede wszystkim oferujemy opiekę wychowawczą w okolicznych ośrodkach
dla dzieci i młodzieży. Praca z grupą i praca metodą projektu, specjalne oferty uwzględniające
zrόżnicowanie płciowe oraz organizowanie i prowadzenie imprez wspόlnie z dziećmi i młodzieżą
są ważnymi elementami naszej całorocznej oferty. Przez wsparcie i poradę pomagamy naszym
wychowankom w przezwyciężeniu ich codziennych problemόw i konfliktόw.

3. Cele





Zwiększanie udziału dzieci i młodzieży w życiu społecznym i poprawa ich jakości życia
poprzez edukację, wspieranie indywidualnych umiejętności, udostępnianie środkόw,
podnoszenie mobilności i promowanie zdrowia.
Rόwność i sprawiedliwość społeczna niezależnie od cech takich jak: płeć, socjalne i
kulturowe pochodzenie, orientacja seksualna, religia czy niepełnosprawność.
Włączanie dzieci i młodzieży w życie społeczne i polityczne
Innowacje między innymi w odniesieniu do potrzeb różnych środowisk naszych
podopiecznych

4. Zasady pracy
Reprezentujemy interesy dzieci i młodzieży uwzględniając ich życie i przestrzeń socjalną. Przy
tym są dla nas ważne: anonimowość, autentyczność, przejrzystość i dobrowolność. Występujemy
jako eksperci w codziennych sprawach i konfliktach dzieci i młodzieży i pomagamy w ich
przezwyciężaniu.
Różnorodność naszych wychowanków wzbudza zapotrzebowanie na możliwie dużą
różnorodność także wśród wychowawców, przy czym duży nacisk kładziemy na kwalifikacje i
doskonalenie zawodowe. Odwołując się do naszych założeń i profesjonalizmu, w każdej naszej
placówce dążymy do zachowania w pracy zasady zróżnicowania i indywidualizacji.
Kluczowy jest dla nas wzajemny szacunek, szczególnie ze względu na rolę wychowawczą, jaką
odgrywamy w oddziaływaniu na dzieci i młodzież.

