


• Equipamento público destinado ao atendimento
especializado ao jovem.
– Lei 5.142/13 – Política Distrital de Atenção ao Jovem.
– Realiza ações voltadas para os jovens nas áreas de

educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania,
direitos.

– Apoia o fortalecimento institucional das redes sociais .
– Promove a consciência política e a valorização da

identidade étnico-racial e cultural.



• Estimular a prática de mobilização, participação e
inclusão social dos jovens por meio de políticas
públicas afirmativas e protagonismo dos jovens junto
aos poderes públicos federal e distrital por meio do
acesso à educação, cultura, esporte e lazer, saúde,
assistência social, promoção da cidadania, garantia dos
direitos sociais, qualificação e inserção profissional,
prevenção do uso de drogas ilícitas, controle da
reincidência de atos infracionais e da letalidade juvenil,
estímulo a participação cidadã e à ação comunitária.



• Promover ações que estimulem o protagonismo dos jovens, por
meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e
oportunizando cursos de qualificação profissional, por meio de
atendimento em jornada ampliada;

• Promover atividades culturais, lúdicas, lazer e esporte
contribuindo para a construção da identidade cultural e bem
estar social;

• Desenvolver habilidades, potencialidades e talentos dos jovens
(colocação profissional e mercado de trabalho);

• Dar atendimento integral, em articulação com as ações de
outros programas governamentais, aos jovens em situação de
risco;



• Acompanhar a permanência dos adolescentes e jovens em
escolas públicas;

• Sistematizar as demandas apresentadas pela juventude a
serem atendidas no âmbito do Centro de Juventude;

• Articular reuniões com gestores públicos a fim de garantir
ações e projetos para a juventude;

• Promover discussões sobre as políticas gerais desenvolvidas no
território e sua aplicabilidade específica junto à juventude;

• Garantir ações de elevação escolar, inclusão digital,
qualificação profissional, além de atividades psicossociais com
os jovens e sua família;



• Realizar, em parceria com as Administrações Regionais,
diagnósticos setoriais sobre a juventude local;

• Fomentar ações de prevenção e tratamento ao consumo de
drogas, atenuando o índice de criminalidade contra os jovens;

• Desenvolver ações de combate a atos infracionais cometidos
por jovens e a letalidade juvenil;

• Promover a valorização da identidade étnico-racial e cultural
dos jovens; e

• Proporcionar espaço de convivência, esporte e lazer.



Samambaia – QS 402, Conjunto G, Lote 01
São Sebastião – Quadra 2, Conjunto 2, Lote 01.
Sobradinho – Quadra 8, Área Reservada nº 5.
Ceilândia – QNO 18/19, Conjunto B, Lote 2 – Expansão do Setor “O”

 Regiões em situação de vulnerabilidade social e sem
equipamentos públicos para a juventude.

 Todos os terrenos para construção foram cedidos ou
estão em processo de cessão para a Secretaria da
Criança.





Construção: FUNDURB

Estruturação e Manutenção dos Centros de Juventude das cidades de 
Ceilândia e Samambaia: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –
Brasília Nosso Pacto pela Vida



• 150 jovens atendidos permanentemente.
• 80 jovens atendidos por demanda espontânea mensalmente.
• 30 jovens inseridos no mercado de trabalho no mês de agosto de

2015.
• Todos os jovens freqüentam a escola.
• Oficinas de informática, música, artes marciais, dança, audiovisual

e fotografia.
• Redução do uso de drogas ilícitas.
• Aumento do protagonismo juvenil.















“Nem sempre podemos construir um 
futuro para a nossa juventude, mas 

podemos construir a nossa juventude para 
o futuro.”

Franklin D. Roosevelt


