تــــعريف دار الشبــــــاب:
دار الشباب مؤسسة عمومية تربوية وثقافية اجتماعية فنية و رياضية تعمل في إطار التشريع
الموكول لوزارة الشبيبة والرياضة في ميدان الشباب و الطفولة.
األھـــــــــــــــــــــــــــداف:
تصنف أھداف مؤسسات دور الشباب تبعا للدور التربوي الثقافي و االجتماعي و الرياضي
الذي تقوم به لفائدة :
 -1الشباب و الطفولة
 -2الجمعـــــــيــــــات
 -3الوســــــــــــــــط
أوال  -بالنسبة للشباب و الطفولة :
* تسعى دار الشباب إلى تحقيق ما يلي :
 استثمار الوقت الحر للشباب و األطفال بما يعود عليھم بالنفع مساعدتھم على بلورة شخصيتھم و تمكينھم من الوسائل الكفيلة بتنمية مؤھالتھم مساعدتھم على مسايرة روح العصر و مواكبة التطورات التكنولوجية وذلك من خاللتعودھم على االستئناس على مجموعة من األنشطة ذات التأثير االيجابي على حياتھم اليومية
 تنمية االبتكار وإبراز طاقاتھم و تمكينھم من خوض بعض التجارب الجماعية سواء داخلدار الشباب أو خارجھا
 منحھم فرصة التعبير عن أفكارھم في كل المناسبات المنظمة وذلك في إطار احترامالجماعة
 تشجيعھم على المشاركة في األعمال االقتصادية و االجتماعية لتنمية روح التضامن لديھم خلق جو مالئم لتبادل الخبرات و التجارب بين مختلف الشباب  .وربط االتصال فيما بينھمبغية تبادل اآلراء و االحتكاك بالعالم الواسع
 حمايتھم من اآلفات المؤدية إلى االنحراف و الجنوحثانيا  -بالنسبة للجمعيات :
* تلعب دار الشباب دورا رئيسيا في تنمية و تطوير أنشطة جمعيات الشباب ومن ھنا فان
أھدافھا تتحدد ف :
 تقديم المعلومات و المساعدات على اختالف أشكالھا للجمعيات التقاء جمعيات الشباب قصد تخطيط و تطبيق برامجھا و تبادل التجارب و األفكار وتحقيقاإلشعاع ألنشطتھا في ميدان الشباب و الطفولة
 تحقيق صلة وصل بين الجمعيات و محيط المؤسسة دار الشباب تعبئة جمعيات الشباب للمشاركة في مشاريع الوطنية و االقتصادية و االجتماعية -إشراك الجمعيات غي تخطيط و تنفيذ برامج المؤسسة من خالل ھيئة تمثيلية تتوب عنھا

 مساعدة الجمعيات على النھوض ببرامجھا من جھة ومخططات المؤسسة من جھة أخرىثالثا  -بالنسبة للوﺳط :
* تتركز أھداف دار الشباب فيما يلي :
 المساعدة على التقاء كل شباب على اختالف مستوياتھم الدراسية و الفكرية والمھنية انطالق مختلف المشاريع الثقافية والتربوية واالجتماعية والفنية و الرياضية لفائدة سكانالوسط الذي تتواجد فيه مؤسسة دار الشباب
 تطبيق برامج ھادفة مشتركة مع المؤسسات المماثلة المتواجدة في نفس الوسط و معالجماعات المحلية
التنظيــــــــــم و الھيكلـــــــة
 /1اإلطار القانوني و اإلداري:
 تفتح كل دار الشباب بموجب قرار وزاري يعطي لھا الصبغة القانونية واإلدارية و التربوية يحدد قانون اإلطار طاقم المؤسسة والمھام الموكولة إليه وال يتم تغييره إال بعد مصادقةالمصالح المركزية بناءا على اقتراحات من النيابة الشبيبة والرياضة
 يسھر على تسيير مؤسسة دار الشباب مدير يعين بقرار وزاري صادر عن الوزارة تعين نيابة الشبيبة و الرياضة نائبا للمدير وتنقل إليه جميع االختصاصات و المھام أثناءغياب مدير دار الشباب
 يساعد المدير في عمله أطر تربوية يعملون على تنشيط دار الشباب وفق برنامج مسطر في حالة وجود إطار واحد بمؤسسة دار الشباب وأنطت به مھمة خارج دائرة عمله أو أثناءغيابه بموجب رخصة إدارية
 يعين السيد النائب اإلقليمي إطارا من النيابة يشرف على سير المؤسسة خالل ھذه الفترة يقوم األعوان بمھام الصيانة و النظافة و الحراسة /2مـجلـس دار الـشـبـاب :
 يعتبر مجلس دار الشباب جمعية تضم إدارة المؤسسة و ممثلي الجمعيات و األندية و يمكنإضافة بعض المھتمين بالعمل التربوي والثقافي و الرياضي و فعاليات من المحيط
 يحدد النظام العام لمجالس دور الشباب األھداف و االختصاصات و الھيكلة و الجوانبالقانونية و اإلدارية والمالية لسيرھا
/3عـالقات دار الـشباب:
أ( مع الوزارة و النيابة  :عالقة إدارية تخضع فيھا دار الشباب لمقتضيات القانون اإلداري
ب( مع المصالح اإلدارية  :عالقة تنسيق و تعاون و خلق مشاريع محلية لفائدة الشباب و
أطفال المنطقة
ج( مع الجمعيات و المنظمات  :عالقة يحددھا النظام الداخلي لدار الشباب
د( مع المؤسسات ذات األھداف المماثلة  :تكيف الجھود و تبادل الخبرات و المعلومات
ووضع برامج عمل ومشاريع مشتركة ذات صبغة تربوية ثقافية و رياضية إلنعاش المنطقة

الــــــتنـظيـم الـــــــداخـلـي
يخضع التنظيم الداخلي لدار الشباب لظھير الحريات العامة و القوانين و التنظيمات الصادرة
عن الوزارة والتي تحدد طبيعة ونوعية العمل للمؤسسة :
 -1المستفيدون من أنشطة المؤﺳسة :
تفتح دار الشباب في وجه الراغبين في مزاولة أنشطتھا وتستقبل األطفال و الشباب ذكورا و
إناثا ويحدد سن األطفال ابتداء من السابعة
 -2أصناف المستفيدين من أنشطة دار الشباب :
األندية  :النادي ھو مجموعة من الرواد الذين يمارسون أنشطتھم بصفة شخصية في إطار
ھواية معينة أو تشخيص تقني تحت إشراف إطار من إدارة دار الشباب حيث يعملون وفق
قانون الداخلي الخاص بالنادي وبرنامج عمل محدد ويجوز لإلدارة عند اقتضاء االستعانة
بذوي الخبرة التقنية أو التربوية لإلسھام في التأطير التربوي بھذه األندية  .ويتولى اإلطار
المشرف على النادي تسطير برنامج عمل دوري لألنشطة وموافاة إدارة دار الشباب به
والسھر على تطبيقه
الجمعيات  :ويقصد بھا الجمعيات ومنظمات الشباب التي تخضع وضعيتھا القانونية
لمقتضيات ظھير الحريات العامة
 -3شروط االنخراط بدار الشباب :
أ -بالنسبة لألندية :
 ملء مطبوع االلتزام باحترام القانون الداخلي لدار الشباب ملء بطاقة المعلومات الشخصية أداء واجب االنخراط السنوي إذن الوالي وظرفان متنبران بالنسبة للقاصرين شھادة طبية بالنسبة لألنشطة الرياضية صورتان شمسيتان تأدية واجبات التأميـــنب -بالنسبة للجمعيات المحلية :
تتولى كل جمعية ترغب في ممارسة أنشطتھا بدار الشباب بشكل منتظم تقديم الوثائق التالية :
 طلب االنضمام لدار الشباب الملف القانوني ويتضمن  :محضر الجمع العام  -الئحة أعضاء المكتب  -القانون األساسيللجمعية  -وصل اإليداع  -إشھاد بوضع الملف لدى السلطات المختصة  -قائمة المنخرطين
بالجمعية  -مشروع برنامج عمل السنوي و الدوري و الشھري  -وصل التأمين لجميع
المنخرطين و أطر الجمعية

ج -بالنسبة لفروع المنظمات الوطنية :
 يقدم الفرع ملفه القانوني إلى إدارة دار الشباب إضافة إلى تزكية مكتبه المركزي عندتأسيس ألول مرة
مقتضيــــات عامة :
 يتم قبول الجمعيات وفق ما تسمح به إمكانيات مؤسسة دار الشباب تلتزم الجمعيات باحترام مقتضيات القانون الداخلي لدار الشباب كل جمعية أوقفت نشاطھا لمدة تفوق  3أشھر يجمد نشاطھا خالل الموسم يجب على الجمعيات اإلدالء بقائمة منخر طيھا إلدارة دار الشباب عند بداية كل شھر قصدضبطھا في السجل العام للمؤسسة دار الشباب
 كل الجمعيات و األندية مطالبة بتجديد مكاتبھا عند انتھاء مدة صالحيتھا  .وتبقى لإلدارةالمؤسسة حق توقيف نشاط أي جمعية ال توجد في وضعية قانونية
 -4الـــــبرامـج و األنـــــشطـة :
تحقق دار الشباب أھدافھا من خالل تنظيم أنشطة متنوعة ومختلفة وھي :
 أنشطة تربوية أنشطة ثقافية و فنية أنشطة تقنية أنشطة علمية أنشطة رياضية و اجتماعية -5توقيت العمل بدار الشباب :
تفتح دار الشباب أبوابھا طيلة األيام  :الثالثاء-األربعاء-الخميس-الجمعة-السبت
 صباحا من  10إلى  13بعد الزوال مســاء من  16إلى  20مساء صبيحة يوم األحد من  9إلى  13بعد الزوال -6العطل السنوية :
يعطل العمل بدار الشباب رسميا خالل شھر غشت
الــتسييــر اإلداري و الــتربــوي:
 -1مدير دار الشباب :
يعتبر مدير دار الشباب المسؤول عن السير اإلداري و التربوي للمؤسسة و تتحدد
اختصاصاته في المجالين التاليين :
أ /الجانب اإلداري :
 -يسھر على ضبط جميع الوثائق سواء المتعلقة بتسيير أو التجھيز المؤسسة

 يحافظ على تجھيزات دار الشباب  .ويحرص على عدم استعمالھا في غير النشاط الذيخصصت له
 يعقد اجتماعات مع كافة الموظفين لتقييم العمل و إعطاء التوجيھات و اإلرشاداتالضرورية لضمان السير الجيد لألنشطة وللمؤسسة
 يحدد نوعية عمل األعوان و األطر و يحرص على تطبيق المھام الموكولة إليھم يحضر االجتماعات الدورية التي ينظمھا قسم الشباب بالنيابة اإلقليمية للشبيبة و الرياضة يلتزم بإطالع كل العاملين بالمؤسسة على كل جديد من مذكرات و قرارات مركزية كانتأو محلية سواء تتعلق بدار الشباب أو التظاھرات و األنشطة
 ينجز التقارير الدورية و المراسالت اإلدارية في وقتھا المحدد يعقد اجتماعات مع األطر الجمعيات و األندية كلما دعت الضرورة إلى ذلك يعتبر المسؤول األول على تطبيق البرامج التي يبعث بھا إلى النيابة و اإلدارة المركزية يشعر النيابة بكل تغيير يحصل في البرامج ويدلي بالتبريرات لبتي دفعت إلى ذلك يسھر على تتبع برامج األطر التربوية ويلزمھم بتطبيقھا و تطويرھا يقوم بضبط و صرف االعتمادات المرصودة للمؤسسة وفق المسطرة الجاري بھا العمل يعد بطائق المواد المتعلقة بصيانة وتسيير المؤسسة يضبط مدا خيل االنخراطات و األنشطة و اإلعالنات في سجل خاصة بھا يعمل على ضبط المداخيل و المصاريف في سجالت مع االحتفاظ بالوثائق المثبتة لذالك يلتزم بتقديم كل البيانات و التوضيحات و الوثائق عند كل زيارة تفقدية مركزية كانت أوإقليمية لألطر الموكول إليھا أمر تفتيش سير المؤسسة
ب/الجانب التربوي :
 يساھم في إبراز دور المؤسسة من خالل ربطه للعالقات مع مختلف القطاعات والمؤسساتالتي لھا نفس األھداف
 يسھر على سيادة روح التربوية بين كافة العاملين والمستفيدين من أنشطة المؤسسة يقوم بمبادرات من شأنھا تحريك طاقات األطر المنشطين يعمل على التنسيق مع السلطة المحلية و المجالس المنتخبة من أجل تنمية نشاطاتالمؤسسة لتحقيق أھدافھا
 يربط عالقات مع أباء وأولياء الرواد من أجل تحسيسھم بالدور التربوي للمؤسسة -2اختصاصات ومھام المنشط بدار الشباب :
* تتحدد اختصاصات المنشط في المجاالت التالية :
 يلتزم بحضور وإعداد برامج دار الشباب إلى جانب مدير المؤسسة يلتزم بتھيئ البطاقات الفنية لكل نشاط يقوم به يعمل على مساعدة كل الرواد بالمؤسسة و تنظيم غير المنظمين في جمعيات أو أندية حسباھتماماتھم

 -يقوم بمبادرات مختلفة و مستمرة لتطوير أنشطة المؤسسة وتلبية حاجيات الرواد

