
در موسسۀ جونیس فعالیت های بیشامر صورت میگرد...
در این دوسیه، معلومات مخترص در مورد کارمندان موسسه جونیس، مرام

نامه و فعالیت های ما بیان شده اند. البته این تنها رشح مخترص از فعالیت
های ما است که همه آنچه را که ما به ارتباط کارهای انکشافی انجام میدهیم

و آنچه در 200 انجمن این موسسه در رستارس کشور صورت میگیرد، در برمنیگیرد.
از طریق ویبسایت ما www.junis.org شام میتوانید در مورد بازی های مختلف،

 رهنامیی های و معلو مات فعالیت برای کودکان، مشاورین و دیگر بزرگساالن
بیشرت بخوانید.

اگر میخواهید بخشی از رسگرمرتین و مهمرتین ماموریت قرار گیرید و
الگوی برای کودکان باشید، فقط ما را در جریان قرار دهید!

Box 128 25, 112 97 Stockholm 
info@junis.org
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مشاور موسسۀ جونیس

در موسسه جونیس، ما بر مشاورین خویش افتخار میکنیم. ما در رستارس کشور
در حدود 1300 مشاور داوطلب داریم که منافع اطفال در صدر اولویت آنها است.

هر کسی که سن اش بیشرت از 15 سال باشد میتواند در این اداره بصفت مشاور
کار کند و نه تنها آموزش ابتدایی را در اینجا کسب خواهد کرد بلکه میتواند در
برنامه آموزشی اخالقیات مشاوریت نیز ثبت نام مناید. مشاور عضو هر انجمن

مربوط به جنبشIOGT-NTO است و از طریق مشاوریت شان، عضو موسسه
جونیس نیز شده میتوانند.

برای معلومات بیشرت به ویبسایت www.junis.org/bliledare مراجعه کنید.

مشاور بودن در
موسسۀ جونیس

یکی از رسگرمرتین
کارها محسوب

میشود. کار
رضاکارانه با

کودکان بسیار
عالی است.
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برای متام اطفال باید زمینه احساس راحتی، رسگرمی و انکشاف در
موسسه جونیس مهیا گردد. فعالیت ها در یک ماحول مصئون صورت

میگیرد جای که هم برای ساعت تیری و کارهای جدی با دوستان جدید و
قدیمی زمینه فراهم میگردد. با میزان پائین فیس، ما این امکان را برای

متامی اطفال فراهم می سازیم تا بدون در نظر داشت وضعیت مالی خانواده
گی شان، در فعالیت های این موسسه رشکت ورزند.

 
هدف این است تا عزت نفس اطفال و درک دیگران توسط آنها بهبود یابد.

هدف درازمدت موسسه جونیس این است تا اطفال آنچه را در مورد
پرهیز، حفاظت از دموکراسی، کار برای همبستگی بین املللی و محیط

زیست فرا گرفته اند به شمول مواردی که به افراد دیگر و طبیعت ارتباط
میگرند، را در عمل پیاده ساز ند.

بسیاری از کودکان به حامیت بیشرت نیاز دارند و افراد مسلکی باید در
این زمینه حامیت الزم را فراهم سازند. در این خصوص، موسسۀ

جونیس بر نیازمندی های اطفالی که در خانواده های معتاد پرورش می
یابند متمرکز است. بنابر همین دلیل، ما هر سال گزارش تازه ی در مورد

کمک های الزم را که شهرهای سویدن به این اطفال فراهم میکنند، بدست
نرش می سپاریم.

www.junis.org/rapport برای معلومات بیشرت به ویبسایت
مر اجعه کنید.



هدف موسسۀ جونیس

برای متام اطفال باید زمینه احساس راحتی، رسگرمی و انکشاف در
موسسه جونیس مهیا گردد. فعالیت ها در یک ماحول مصئون صورت

میگیرد جای که هم برای ساعت تیری و کارهای جدی با دوستان جدید و
قدیمی زمینه فراهم میگردد. با میزان پائین فیس، ما این امکان را برای

متامی اطفال فراهم می سازیم تا بدون در نظر داشت وضعیت مالی خانواده
گی شان، در فعالیت های این موسسه رشکت ورزند.

 
هدف این است تا عزت نفس اطفال و درک دیگران توسط آنها بهبود یابد.

هدف درازمدت موسسه جونیس این است تا اطفال آنچه را در مورد
پرهیز، حفاظت از دموکراسی، کار برای همبستگی بین املللی و محیط

زیست فرا گرفته اند به شمول مواردی که به افراد دیگر و طبیعت ارتباط
میگرند، را در عمل پیاده ساز ند.

بسیاری از کودکان به حامیت بیشرت نیاز دارند و افراد مسلکی باید در
این زمینه حامیت الزم را فراهم سازند. در این خصوص، موسسۀ

جونیس بر نیازمندی های اطفالی که در خانواده های معتاد پرورش می
یابند متمرکز است. بنابر همین دلیل، ما هر سال گزارش تازه ی در مورد

کمک های الزم را که شهرهای سویدن به این اطفال فراهم میکنند، بدست
نرش می سپاریم.

www.junis.org/rapport برای معلومات بیشرت به ویبسایت
مر اجعه کنید.
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سواالت مهم
 سه اصل منایانگر فعالیت های ما است: متانت،

دموکراسی و همبستگی تهدابی

است برای آنچه ما انجام میدهیم. این بدین معنی است که فعالیت ها همیشه عاری

از هرگونه مخدرات است و اطفال در تصمیمگیری و مسئولیت پذیری سهم

میداشته باشند. فعالیت های مربوط به موسسه جونیس مبتنی بر حقوق مساویانه و

احرتام هر فرد برای طبیعت و همدیگر است، بدون درنظر داشت رشایط و اینکه

مربوط کدام کشور هستید.
ما با جنبش آی او جی تی- ان تی او اصول مشرتک داریم. این بدین معنی است

که موقف مشاورین ما نیز بر دیدگاه اساسی دموکراسی، متانت و
همبستگی استوار است. 

     5



فعالیت ها

موسسه جونیس دارای رشته وسیع فعالیت اعم از لحاظ جغرافیایی و محتویات می

باشد. بعضی اوقات، ما با استفاده از دستان مان چیزهای می سازیم و یاهم از متام بدن

خود برای رقص و بازی استفاده میکنیم. ما در تیاتر منایشنامه ها را اجرا میکنیم،

رقص ها را تنظیم میکنیم، فلم ها را متاشا مینامییم، فلم های خود می سازیم، تفریح

میرویم و امثال آن.
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در موسسۀ جونیس ما در ماحول مصئون

یکجا باهم تفریح میکنیم
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اینجا در موسسۀ جونیس ما به این نظر هستیم که اطفال باید گذاشته
شوند تا اطفال باشند. ما میخواهیم فعالیت های تفریحی مفید را که

رسگرمی، خنده، چالشها و هیجان محتوای آشکار آن است، فراهم سازیم.

موسسۀ جونیس جایست که در آن اطفال رشد و اکتشاف میکنند. با آنها
مشاورین هوشمند دارای اعتامد به نفس کار خواهند کرد و هرکس حق

اشرتاک در فعالیت ها را خواهند داشت.
برای ما این امر آشکار است که با متامی اطفال باید با احرتام برخورد

صورت گیرد و هرکدام شان باید جدی گرفته شوند- و در عین زمان برای
هریک باید زمینه رسگرمی مساعد شود. ما، مبثابۀ سازمان اطفال بر این

امر ملتفت هستیم که ارزشهای را که اطفال می آموزند در چگونگی
برخورد و رفتار با دیگران و پرورش آنها تاثیری بسزایی دارد.
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موسسۀ جونیس- بخاطر اطفال
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