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الجمعيات الشبابية الفنلندية المحلية
ي نوادي و فروع الجمعية الشبابية الفنلندية تستطيع 

�ف
ك  ممارسة الفعاليات الثقافية ،كالرقص ،المرسح ،الس�ي

ي تلك النوادي 
،الموسيقى ،أو أي هواية ترغب بمارستها و�ف

تنمو كعضو فعال ضمن الجماعة وتخت�ب السعادة اثناء 
ي مفتوح  للجميع وهو غ�ي مقيد  العمل ،فالنشاط  الشبا�ب
ي 

بالأمور السياسية أو الدينية ،وهذه النشاطات متواجوة �ف
ي النضمام  

جميع المدن والأرياف الفنلندية.  نرحب  بك �ف
إلينا!

 تستطيع االنضمام ألينا!

إذا كنت تبحث عن ممارسة هواية جديدة
ي النادي أو تنضم إىل فريق الهوايات أو فريق 

ف �ف  إذا رغبت أن تعمل كمرسش
التخييم

إذا كنت تريد أن تشارك بالأنشطة والجتماعات كمتطوع
ي الفعاليات أو الدورات التثقيفية

 إذا أردت المشاركة �ف
إذا أردت أن تدعم نشاطا ما

فما عليك إال أن تتصل بنا!

Kuvat: Jussi Kaijankangas ja Riku Suonio



ي ترتكز عليها الجمعية الشبابية
 القيم ال�ت

ي النتماء والشعور بالحضور وبالتفاعل مع الجماعة
 المشاركة تع�ف

 ،وعىل هذا يستطيع كل فرد أن يشارك ويؤثر بالفعاليات والأنشطة
  الموجودة.

ي النشاطات والفعاليات بروح 
ي المشاركة �ف

النتماء للجماعة فيع�ف
جماعية مفعمة بالبهجة والرسور ،ويكون ذلك ع�ب التفاعل المتساوي 

كة. ات المش�ت ف الجميع والتماسك و الستفادة من الخ�ب ب�ي

ي نوادينا متساوون ،والنشاطات قيمة و 
ي ان الجميع �ف

المساواة تع�ف

مفتوحة أمام الجميع.

الجمعية الشبابية باالأرقام 

ي جميع أنحاء فنلندة 
 يتمتع37000 مشارك �ف

 670 ي
بممارسة مختلف الهويات والأنشطة الثقافية �ف

فرع محىلي و نادي للجمعية و 600دار للشباب. 
 تستطيع النضمام ألينا.

؟ ي
ي الثقا�ف ي العمل الشبا�ب

ماذا يع�ف

ي الذي من شأنه أن 
ي هو نوع من العمل الثقا�ف

ي الثقا�ف العمل الشبا�ب
ي المجتمع ،كونه يقدم 

ف �ف يدعم تربية الشباب ليصبحوا أعضاًء فاعل�ي
ي محيطهم الجتماعي ،وبناء شخصيتهم 

للشباب إمكانية البحث �ف
ي وممارسة الفنون الجميلة.

الذاتية من خالل العمل الثقا�ف
وعىل هذا فأن اكتساب المعرفة والمهارات يعتمد بالأساس عىل 

ي 
ي العمل الثقا�ف

العمل والمشاركة الذاتية من قبل الفرد . كما يع�ف
ي نوادي الشباب وممارسة النشاطات الثقافية والفنية 

ايضا المشاركة �ف
ك ،جميع الفنون  كالرقص ،الموسيقى ،العرض المرسحي ،الس�ي

ها . البرصية والسمعية بالإضافة إىل ممارسة الأشغال اليدوية وغ�ي

الجمعية الشبابية الفنلندية )Nuorisoseura( هي أهم الجمعيات 
ي  بتثقيف الأطفال و الشباب عىل  

ي فنلندة ،و تعت�ف
المعنية بالشباب �ف

ي جميع انحاء فنلندة. 
حد سواء من خالل فروعها المحلية و دورها �ف


