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!عضو شوید در یک انجمن  
 
 

انجمنی در سوئد گسترده، متنوع و فعاالنه است زندگی  
چرا اینطور است؟ چه چیزی باعث می شود که مردم عالقمند 
شوند و به عضویت انجمن در بیایند؟ یک انجمن چگونه کار 

می کند؟ در این بروشور اطالعاتی پاسخهایی را به این 
 پرسشها ارائه می دهیم.

 
یک محل مالقات فوق العاده! –نجمنی زندگی ا  

زندگی انجمنی برای همه باز است. به این معنی که همه افراد 
حق عضویت در ایک انجمن را دارا هستند. در آنجا در رابطه 

با موضوعی که برایتان مهم، با اهمیت و سرگرم کننده است 
فعالیت می کنید. همزمان با افراد زیادی که عالئقی مشابه شما 

ارند آشنا می شوید.د  
 

 زندگی انجمنی غیر انتفاعی است
  –چه کودک و چه بزرگسال  –به این معنی که اعضای فعال 

در اوقات فراغت خود و بدون حقوق در آن فعالیت می کنند، به 
 عبارت دیگر بصورت غیر انتفاعی.

 
 والدین در انجمن مهم هستند

وانان بتواند برای اینکه یک فعالیت مربوط به کودکان و نوج
موفق شود نیازمند این است که والدین و بزرگساالن گاهی 

اواقات وقت بگذارند و به انجمن کمک کنند. به این معنی که 
چند بار با اتوموبیل خود به یک مسابقه هاکی یا شنا رانندگی 

کنند، و یا در گردش جنگلی بچه ها شرکت نمایند. این اقدامات 
نی  است که اعضای آن بصورت کمک های مهمی برای انجم

 داوطلبانه و در اوقات فراغت در آن فعالیت می کنند.
 

 راهنمایان و مربیان عالقمند
در  –برای مثال در زمینه های اسب سواری، شطرنج، اردو 

پشت پرده همیشه یک راهنما یا مربی قرار داد که کمک و 
گذارند انگیزه به نوجوانان می دهد. آنها از وقت خود مایه می 

و رل یک ماموریت راهبرانه را بر عهده می گیرند. آنها 
همچنین الگوهایی مهم برای نوجوانان هستند. طبیعتا مربیان و 

 راهنمایان نقشی مرکزی در انجمن های ما بازی می کنند!
 

 انجمن ها بواسطه اعضای خود زنده هستند
عالقمندی و فعالیتهای اعضاء قلب اصلی انجمن را تشکیل می 

هزینه های شرکت کنندگان و حق عضویت ساالنه برای  دهد.
مهم هستند. اینها بدنه اقتصاد انجمن هستند. اقتصاد انجمن 

انجمن ها می توانند گاهی اوقات همچنین از کمون و دیگر 
برای اجاره  این پولها از جملهموسسات حمایت دریافت کنند. 

 محل و تجهیزات مورد نیاز هستند.
 

 اعضاء در تصمیم گیری ها سهیمند
انجمن های غیر انتفاعی بصورت دمکراتیک اداره می شوند. 

به این معنی که شما بعنوان عضو می توانید در بحث و تصمیم 
های مربوط به فعالیتها سهیم باشید. انجمن یک بار در سال یک 

که اعضاء در رابطه با فعالیتها و امور جلسه سالیانه دارد 
همچنین در همین جلسه اقتصادی انجمن تصمیم گیری می کنند. 

مدیره انجمن انتخاب می شوند. اعضای هیئت هیئت اعضای 
مدیره پس از آن و تا تشکیل جلسه سالینه بعدی مسئول امور 

ن نظارت می کند که از جاری انجمن هستند. هیئت مدیره همچنی
مه انجمن پیروی شود. اساسنامه ها قوانین کتبی در اساسنا

را  رابطه با فعالیت های انجمن هستند که در واقع قانون انجمن 
 تشکیل می دهند.

 
در سوئد عرضه ای غنی از انجمن های غیر انتفاعی وجود 

 دارد
برخی انجمن ها در سوئد بیش از صد سال پیش تشکیل شده 

در زمینه ورزش بیشترین . اند، برخی نیز بمراتب پس از آن
تعداد انجمن ها در حیطه اکثر رشته های ورزشی که بتوان 

فکرش را نمود وجود دارد. همچنین تعداد زیادی انجمن های 
فرهنگی وجود دارد که در رابطه با تئاتر، موسیقی و رقص 

فعالیت می کنند. غیر از آن برای مثال انجمن های هوای آزاد و 
جمن هایی که در رابطه با حقوق بشر، مذهبی و همچنین ان

حقوق کودکان و موضوعات محیط زیست فعالیت می کنند 
   وجود دارد.


