رؤية الجمعية الشبابية
الفنلندية ت
لل�بية
يك� إنسانا
ينمي الفرد من خالل مشاركته بنشاطاتنا قدراته عىل العمل الجماعي و ب
منفتحا و فعاال ف ي� مجتمعه.
الفعاليات

الفعاليات مفتوحة ف ي� نوادي و دور الجمعية
للجميع ويقدم ش
الم�فون المدربون مختلف
والنشطة بحرفية عالية لكل أ
الفعاليات أ
العمار
،وبهذا تدعم هذه النشاطات نمو الفرد وتطوره �ف
ي
المجتمع.

الفرد

يكتسب الفرد معلومات جديدة ومهارات تتيح له ان
يكون واثقا بنفسه ،مشاركا ومتعاونا ف ي� المجتمع و لكل
فرد امكانية المشاركة و الشعور السعيد بالنجاح.

أ
الرسة

الجماعة

الجمعية الشبابية تتكون من مجموعات
مش�كة آمنة ومفتوحة لمختلف أ
ت
العمار
،ويتمكن الفرد فيها من الحصول عىل
ف
.و� النوادي و دور الشباب
أصدقاء ي
يعت� الفرد جزءا من المجموعة وعضوا �ف
ب
ي
الجمعية الشبابية المحلية.

باستطاعة أ
الرسة أن تمارس أيضا هواياتها
ف ي� نوادي الجمعية كما أن مشاركة أفرادها
مع بعضهم ف ي� النشطات تقوي من
أ
.بالضافة إىل أن الجمعية
الروابط الرسية إ
الشبابية تدعم وظيفة تربية أ
الطفال �ف
ي
أ
الرسة لجعل النشاط ف
الثقا� جزء من حياة
ي
االرسة اليومية .

من خالل فعالياتنا ونشاطاتنا ينمو الطفل والشاب بشكل شامل ويتطور فيه دور المواطن والفاعل
الفراد ف� مختلف أ
ب� أ
المسؤول و يقوا الشعور ي ن
العمار بالمساواة و االنتماء للجماعة و بذلك تزيد الرفاهية
ي
االجتماعية.

ط

دى ال

سك م

ور نف

حياة
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متعة المشاركة!
نرحب بك ف ي� فعالياتنا!

إذا كنت تبحث عن ممارسة هواية جديدة
إذا رغبت أن تعمل ش
كم�ف ف ي� النادي أو تنضم إىل فريق الهوايات أو فريق التخييم
أ
إذا كنت تريد أن تشارك بالنشطة واالجتماعات كمتطوع
إذا أردت المشاركة ف ي� الفعاليات أو الدورات التثقيفية
إذا أردت أن تدعم نشاطا ما
فما عليك إال أن تتصل بنا!

للإتصال بالجمعية
الجمعية المحلية:
الشخص المسؤول:
رقم التلفون:
ت ن
و� ( االيميل):
ب
ال�يد االلك� ي
صفحة ت
االن�نيت:

