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ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ درآﯾﯿﺪ:
اﻧﺠﻤﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ,ﮐﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ وھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﺳﻮد و ﺻﺎﺣﺒﯽ در آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
زﻧﺪﮔﯽ دراﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺧﻮد اﺷﺨﺎص ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﮫ ﻋﺪه دارد .در اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ،رھﺒﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﮫ ﻋﺪه دارﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ در وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﮫ اﻧﺠﻤﻦ اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ:
ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮده
ودرآن اﺷﺘﺮاﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻠﺴﮫ ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آن اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮوی ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن روزﻣﺮه ﺳﻮﺋﺪی ھﻢ ﭘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽ در ﺳﻮﺋﺪ:
در ﺳﻮﺋﺪ ﺣﺪود  200،000اﻧﺠﻤﻦ وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ،ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ,اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮕﺎم ﺷﻮﯾﺪ!
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎزه واردﯾﻦ در ﺳﻮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺮاک درﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎزه واردﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای راه ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ ﻣﺒﯿﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﻮن و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎران و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ اداره ﮐﺎر و
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﭘﺮوژه VIDAاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﮫ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﯾﮏ از اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﮭﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﮫ اﯾﺎ ﺧﻮاھﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺬﮐﻮراداﻣﮫ ﺑﺪھﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

www.lansstyrelsen.se/stockholm/vida

