
�عزز العمل التوط� والمشاركة �� الح�اة اإلجتماع�ة من صحتك و���� العقل �� حالة �شطة.
ة و�شاركون �� � إجتماع�ا: ح�ث أنهم �قومون �أعمال تطوع�ة كث��  العمل التطو� حول العالم. �عت�� الناس �� فنلندا أ�ضا �شط��

 أ�شطة جمع�ات�ة مختلفة. إّن التواجد �� هذە األعمال التطوع�ة واأل�شطة اإلجتماع�ة من الوسائل الج�دة ال�� �ساعد ع�
اإلندماج �� األما�ن الجد�د والق�ام �أعمال مف�دة.

العمل التوط� والمشاركة �� الح�اة اإلجتماع�ة

ماهو العمل التطو�؟
 العمل التطو� هو العمل الذي تقوم �ه من أجل اآلخ��ن دون الحصول ع�

 مقا�ل لذلك. عادة ما يتمُّ تع��ض مصار�ف التنقل ال�� تتولد عن العمل
�ن). ال �جب أن ��لف العمل التطو� �  التكو� (تذا�ر ال�اص ومصار�ف الب��

الشخص المتط�ع أي مصار�ف.

أين تقوم �ه؟
الق�ام �العمل التطو� �كون �� عدة أما�ن، مثال

ا�ش�اك

�� الجمع�ات �� النوادى ال��اض�ة
 تقد�م �د المساعدة

� ألشخاص عادي��

أو

ما� الجمع�ة؟

ك�ف �مكن�� إنهاء العمل التطو�؟
 �سطيع إنهاء العمل التطو� م�� ش�ت ذلك. �ل ما عل�ك هو إ�الغ

الشخص المسؤول.

 �قوم الناس ب��شاء الجمع�ات،
 ل�� يتالقوا مع �عضهم ال�عض

 ول�� يتمكنوا من التأث�� ��
 المسائل المهمة ال�� تخصهم.
 �ستطيع أي شخص �� فنلندا
 إ�شاء جمع�ة أو اإلنتماء إليها

 و�عت�� ذلك حقا شخص�ا �كفله
 الدستور.

 �قوم الناس ب��شاء الجمع�ات، ل�� يتالقوا مع
 �عضهم ال�عض ول�� يتمكنوا من التأث�� ��

 المسائل المهمة ال�� تخصهم. �ستطيع أي
 شخص �� فنلندا إ�شاء جمع�ة أو اإلنتماء إليها

 و�عت�� ذلك حقا شخص�ا �كفله الدستور.

 3 أشخاص ع� األقل، هدف
 واحد ونظام واحد دون الس�

 وراء ال��ــح المادى.

 م�لغ �س�ط ُ�جمع من األعضاء
سن��ا لدعم الجمع�ة.

من الذي �قوم �العمل التطو�؟
 أي شخص لد�ه الرغ�ة �مساعدة اآلخ��ن. ال تحتاج لدراسة للق�ام �ذلك
 و�نما يتّم تدر��ك من طرف الُمشغل. �كون المتط�ع ُملزما �م�دأ ال�تمان

� ع� المساعدة  ال��ة �مع�� عدم إفشاء خصوص�ات األشخاص الحاصل��
لألطراف أخرى.

 ك�ف تؤسس جمع�ة؟

للحصول ع� معلومات إضاف�ة:
 www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen.html

�ات ال�انص�ب أو  تحصل العد�د من الجمع�ات ع� دعم مادى من جهة مختلفة. الحصول ع� الدعم �كون مثال من ال�لد�ة، ��
� من خالل هذە المساعادات المال�ة.  المؤسسات الوقف�ة. �ستطيع الجمع�ات �شغ�ل موظف��

 يوجد بفنلندا أك� من
جمعية 135000

 هناك الكث� من الجمعيات
 التى تبحث بإستمرار عن

متطوع� ُجدد

تتكون الجمع�ة من

(Arabia)



 هناك إم�ان�ة تك��ن صداقات جد�دة من خالل العمل التطو� والتواصل
الش�� والتعرف ع� ثقافة ال�لد!

 :المراجع
yhdistys�eto.fi
Loimu Kari: Yhdistyksen ABC. Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan
Vapaaehtoistyö Suomessa -Opas maahanmuu�ajille. h�ps://www.kierratyskeskus.fi/files/7308/Vapaaehtoistyo_suomessa_taite�u_19913VETYvv.pdf
Itkonen Ou�, Röppänen Anni: Maahanmuu�ajien kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta. 
www.muis�lii�o.fi | www.muis�salo.fi  
Kuva ja taide: Karen Cipre | karencipre.deviantart.com 

 ما� المتعة ال�� تحصل عليها من خالل المشاركة
ال�شطة؟

إذا �ان لد�ك وقت و:

....إتصل �مختلف الجمع�ات وأسألهم عن فرصة المشاركة �� إ�شطتهم.
�ستكيع ال�حث عن عمل تطو� من هنا:

ت�حث عن عمل ممتع

ت��ـــد المساعدة 

VAPAAEHTOISTYÖ
PUNAINEN RISTI
KANSALAISAREENA
AVUSTAJAKESKUS

MUISTIKAVERITOIMINTA

تفكر �� ك�ف تتعلم اللغة الفنلند�ة أ���

اتك ت��د أن تف�د من خالل معلوماتك وخ��

تتمتع �ال�شاط وت��د إ��ساب تجارب

ت�حث عن رفقة أو أصدقاء جدد

� ما ت��د اإلندماج أو اإلنتماء إ� ��

@ h�ps://vapaaehtoistyo.fi/ 

h�ps://www.punainenris�.fi/
www.kansalaisareena.fi
www.avustajakeskus.fi

h�ps://www.muis�lii�o.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muis�-kaveri

 إعمل �جنوب – غرب فنلندا وأ��� العمل التطو�
� شخ� مح�.  والعمل �مع��

 �مكنك تدر�ب نفسك للق�ام �دور الصديق لم��ض الذا�رة.
لم��د المعلومات  من جمع�ات مر�� الذا�رة


