Jongerenraad
Baal jij ervan dat er iedere ochtend pindakaas en geen jam op de ontbijttafel staat? Hoe los je dat op?
Waarschijnlijk met een stevige discussie of door te onderhandelen met je ouders of wellicht met een groepsleider van Juvent als jij bij ons woont. De Jongerenraad werkt eigenlijk hetzelfde. We praten alleen niet over
wat jij het liefst op je brood smeert. Dat moet je echt zelf oplossen. Maar jouw mening over en ideeën voor de
hulp van Juvent, daar doen we wel iets mee.
Wie zitten erin?
De Jongerenraad bestaat uit jongeren die hulp krijgen van Juvent. Zij komen minimaal 1 keer per maand bij elkaar. Tijdens
de vergaderingen worden soms mensen van Juvent uitgenodigd om informatie te geven over onderwerpen waarover
jongeren willen praten. Dat kan dus betekenen dat je met de
directeur van Juvent aan de vergadertafel zit.

Contact
Ben jij nieuwsgierig geworden en denk je dat de jongerenraad
iets voor jou is? Ben je tussen de 12 en 23 jaar ?
Meld je gerust aan! We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe
leden. Ook als je vragen of ideeën hebt, horen we dat graag.
Je kunt mailen naar jongerenraad@juvent.nl of
bellen naar Berry de Jong via 06-22 64 38 35.
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Ruimte voor jouw mening
Moet je dan een driedelig pak aan? Nee, natuurlijk niet! Juvent is vooral benieuwd naar jouw mening en ideeën. Je praat
mee over het verbeteren van de hulpverlening, nieuwe ontwikkelingen en activiteiten voor jongeren. Denk aan de sfeer in
een huis, brandveiligheid of jouw privacy en die van de andere
jongeren. Zijn er zaken die hierin beter kunnen? Misschien
heb jij wel plannen voor een tafelvoetbalwedstrijd of heb je
een ander leuk idee? Je regelt het via de Jongerenraad!

Actief
De Jongerenraad is niet alleen actief binnen Juvent maar praat
ook met de provincie en de gemeente over wat jongeren
bezighoudt. En ook in het land is de Jongerenraad actief. We
bezoeken vergaderingen en landelijke bijeenkomsten van het
Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg en het Jeugdwelzijnsberaad.

