دفتر روياها محلى است مناسب براى جوانان وكشو كه مى خواهند به ايده هاى مفيد اجتماعى خود تحقق
بخشند .ما به جوانان راهنمايى و كمك مى كنيم كه ايده ى خود را توسعه دهند همچنين به جوانانى كه
عالقمند به پشتيبانى هستند ابزار كار داده تا به روياى خود جامه ى عمل پوشانند.
اين پروژه در ژانويه  ٢٠١٦آغاز شده است كه توسط صندوق ارث سوئدى تأمين ميشود .هدف ما در توافق
با خط مشى آنها ،تشويق و تعامل جوانان در بودن شهروندى فعال و مؤثر در جامعه است .اساس و پايه ى
اين پروژه برگرفته از يك نظرسنجى و تحقيق در رابطه با نجات كودكان است كه  ٪٦٠جوانان مورد بررسى
در اين تحقيقات خواهان قدرت و نفوذ بيشتر در رابطه به مسائل مرتبط به خود هستن .دفتر روياها مى تواند
پايگاه گمشده اى باشد براى جوانان عالقمند به كمك و پشتيبانى.
ما به شما كمك مى كنيم
هدف اين است كه جوانانى كه نزد ما ميايند راهنمايى و كمكى را كه براى تحقق بخشيدن به اهداف اجتماعى
خود نيازمند هستند را از ما دريافت كنند .پروژه هايى كه تا كنون توسط ما انجام شده اند عبارتند از يك
كارگاه آموزشى موسيقى ،يك كار يك روزه با عنوان علم ستاره شناسى و يك بحث و مشاوره با سياستمداران
در سطح محلى .در اين روند ما همچنين ارائه ميدهيم توسعه و گسترش ايده ،مربى گرى ،اطالعات تماس و
كمك براى درخواست مالى .ما مى خواهيم با ارائه ى ابزار الزم به جوانان به آنها كمك كنيم كه با مشاركت
خود جامعه را تحت تأثير قرار دهند كه اين به نوبه ى خود موجب افزايش عالقه آنان در توسعه و پيشرفت
جامعه و كارآفرينى خواهد شد.

ما مى دانيم كه داشتن اوقات فراغتى پرمحتوا نكته بسيار مهم و تأثيرگذار در زندگى جوانان است و به همين
دليل اغلب جوانان در خارج از مدرسه به دنبال پيشرفت اجتماعى خود هستند كه بازتابش تأثيرگذار به سزايى
در مدرسه و آينده ى شغلى آنان دارد  Mästeriet Infanterigatan 10 Växjöما هستيم در
در وب سايت ما بازديدكننده گان مى توانند بخوانند از جمله مصاحبه ى جوانانى كه توانستند ايده هاى خود را
به واقعيت تبديل كنند .در اينجا هست همچنين مشخصات تماس با مربيانى كه دانش و اطالعات بسيارى دارند
از جمله در زمينه ى بازاريابى ،كارآفرينى و ادغام در جامعه .توسط ما جوانان مى توانند با مربيان تماس
حاصل كنند و اين باعث كاهش بين انها مى شود با مراجعه به وب سايت بازديدكننده گان همچنين مى توانند
از جوانان ديگرى الهام بگيرند كه موفق شدند از طريق ما ايده هايشان را تكميل و به اجرا برسانند.
ما هستيم و به سادگى حمايت مى كنيم از افراد جوان در تحقق بخشيدن به روياهايشان.

لطفا با ما تماس بگيريد!
ما را در  info@drommarnaskontor.seمى توانيد پيدا كنيد
www.drommarnaskontor.se

