
 هل ترغب يف التعرف عىل أشخاص جدد ، وترغب يف القيام بأنشطة مع
 اآلخرين يف أوقات الفراغ؟ كن معنا و إنضم إىل فريق أو منظمة تطوعية

 ! لدينا العديد من املنظامت و األنشطة املثرية لالهتامم ، ويسعدنا
مساعدتك يف العثور عىل ما هو مناسب لك.

انضم لنا أنت أيضاً!
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 الفراغ؟ كن معنا و إنضم إىل فريق أو منظمة تطوعية ! لدينا العديد من املنظامت و األنشطة

املثرية لالهتامم ، ويسعدنا مساعدتك يف العثور عىل ما هو مناسب لك.
 الجهود التطوعية لها طابع قوي يف املجتمعات الرنويجية املحلية. معظم الرنويجيني هم أعضاء

 يف واحدة أو أكرث من الفرق أو املنظامت التطوعية. غالباً ما يرتبط الجهد الذي يقوم به أحد
 املتطوعني باألنشطة التي نرغب يف إنفاقها يف أوقات الفراغ ، سواء كان ذلك بيع الفطائر يف

 املقهى يف فريق ريايض ، أو بيع تذاكر لحفلة جوقة أو ترتيب األسواق الخريية يف املراكز املحلية
املخصصة.

 يُعد االنضامم إىل إحدى املنظامت التطوعية طريقة رائعة لاللتقاء والتعرف عىل األشخاص
 الذين لديهم اهتاممات مشرتكة. كام إن اإلنخراط يف املجتمع يعطي الصحة والخربات الجيدة ،

وأصدقاء جدد ،و متأل اوقات فراغك باشياء ذات معنى.

ماذا تعني العضوية؟
 كيفية تسجيل العضوية و نوعية املهامت املتطلب انجازها ستكون متنوعة , لكن معظم

 االشياء تتشابه. بشكل عام يتوجب عىل املشرتك :

الحضور اىل اجتامعات أو أنشطة منتظمة ، ويفضل أن يكون اسبوعيا
 او شهريا ضمن تواتر ثابت.

 املشاركة يف العمل التطوعي من وقت آلخر ، واالرتباط
 باالحداث الخاصة  أو مكان متلكه / تديره املنظمة.

   رسوم العضوية تدفع مرة او اثنتني سنويا. الرسوم سوف تختلف أيضا.
  من املمكن التقدم بطلب للحصول عىل الدعم ، وسنكون سعداء

ملساعدتك يف العثور عىل حل إذا كنت تواجه مشكلة يف الدفع.

•

•

•



ماذا لدينا يف أولستني؟

 النشاط التطوعي يف املدينة كبري ، وهناك مجموعة متنوعة من أنواع املنظامت التي ميكن للمرء
 املشاركة فيها. لدينا عىل سبيل املثال الرياضة والنشاط البدين واألنشطة يف الهواء الطلق ، كرة
 القدم وكرة اليد وألعاب القوى والتايكواندو والجودو. األنواع األخرى هي اإلبحار ومجموعات

امليش ملسافات طويلة والصيد وصيد األسامك.
  هل أنت مهتم باملوسيقى ، لدينا جوقات وفرق مختلفة ، لكل من األطفال والبالغني. حول

 القرى ويف األحياء املختلفة ، ستجد فرق اتصال أو جمعيات مختلفة تعمل عىل خلق النشاط
والرفاهية يف املنطقة املحيطة. وميكن أيضا أن تكون مرتبطا مينزل تجمع املنظامت.

  العروض الدينية ، لدينا أيضا العديد من لقاءات املدن والجوقات واألنشطة ملختلف األعامر.
يسعدنا مساعدتك يف العثور عىل فريق تطوعي أو منظمة تطوعية تناسبك أنت وعائلتك.
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