
Passalen 
أنشطة أوقات فراغ للجميع!
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ما هي Passalen؟
Passalen هي عبارة عن جمعية غري ربحية تعمل من أجل حق جميع 

األفراد يف أن يكون لديهم وقت فراغ هادف ونشط. املجموعة التي تركز عليها 

Passalen هي األطفال والشباب الراشدين من ذوي االختالفات الوظيفية 

)االحتياجات الخاصة(.

نحن نعلم بأن األنشطة السهلة والبسيطة واملختارة ذاتياً بالتعاون مع اآلخرين 

تعزز حّس املشاركة والثقة بالنفس وتقدير الذات.

ما هي الجمعية غري الربحية؟
الجمعية غري الربحية هي جمعية ألشخاص يتحدون معاً من خالل عدد من 

األفكار املشرتكة.

Passalen هي جمعية خريية غري ربحية تعمل من أجل دمج األطفال 

والشباب الراشدين من ذوي االختالفات الوظيفية )االحتياجات الخاصة(.

كيف تصبح عضًوا؟
يك تتمكن من املشاركة يف أنشطة جمعية Passalens، يجب أن تصبح عضًوا يف 

الجمعية. ميكنك أن تصبح عضًوا بسهولة عن طريق ملء منوذج طلب العضوية 

عىل موقع Passalen اإللكرتوين.

ليك تصبح عضًوا نشطًا وتكون من املشاركني يف إدارة الجمعية، ستحتاج إىل 

املشاركة بشكل فّعال ) 10 مرات يف السنة عىل األقل(. تبلغ تكلفة العضوية 100 

 Passalen كرون يف السنة. بالنسبة للذين يرغبون يف املشاركة بدعم جمعية

كأعضاء غري فعالني )عىل سبيل املثال كأحد أقارب/ذوي عضو آخر(، فإن العضوية 

مجانية. ميكنك يف هذه الحال اختيار وضع عالمة يف الصندوق الخاص باألعضاء 

الداعمني )Stödmedlemmar( عند ملء الطلب.

Passalen هي جمعية ال تستهدف الربح ويتم استخدام أموال رسوم العضوية 

يف إدارة أنشطة الجمعية. أنت أيًضا مؤّمن عليك يف أنشطتنا عندما تكون مسجالً 

لدينا كعضو.

ما هي األنشطة التي تناسبني؟
 )Föräldracoachprogrammet( من خالل برنامج تدريب الوالدين

ميكن ألولياء األمور الحصول عىل املعلومات حول Passalen وحول أنشطتنا. 

مبساعدة املوظف املسؤول من جمعية Passalen سيتمكن ويل األمر من 

التوصل إىل األنشطة التي ميكن أن تناسب املشارك، ومن ثم سيتلقى املزيد من 

املعلومات حول كيفية سري األمور ابتداًء من التسجيل وحتى تنفيذ النشاط.

قوموا بإرسال بريد إلكرتوين إىل ”فاين” عىل العنوان التايل

 fanny.r@passalen.se  ومن ثم ستتواصل معكم لتعرفوا املزيد!
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كيف يتم استخدام التطبيق والرزنامة؟
أسهل طريقة يك تتمكن من إيجاد األنشطة هي تحميل تطبيق Passalen. هنا 

ميكنك تصفح جميع أنشطتنا والتسجيل فيها مبارشًة من خالل التطبيق. إذا مل 

يكن لديك هاتف ذيك فيمكنك أيًضا إيجاد جميع األنشطة عىل موقعنا اإللكرتوين 
.www.passalen.se

.Google Play أو App Store 1. قم بتحميل التطبيق من

2. قم باالطالع عىل األنشطة املتاحة.

3. قم بالتسجيل وشارك يف النشاط.

:Passalen نوادي
هنا يتم دمج األطفال والشباب الراشدين من ذوي االختالفات الوظيفية 

)االحتياجات الخاصة( يف مؤسسات األنشطة الرتفيهية للمدينة. ستجد هنا كل 

يشء من ثقافة وأصدقاء ورياضة وحياة النوادي.

:)Team Göteborg( فريق يوتوبوري
تجّمع املتطوعني للشباب املراهقني أو الشباب الراشدين الذين يرغبون يف حضور 

املناسبات والفعاليات واملشاركة فيها. نقوم هنا بدعم املتطوعني الذين يحتاجون 

إىل دعم إضايف مثالً بسبب أن لديهم اختالفًا وظيفيًا )احتياجات خاصة(.

:Jubileumsparken
عبارة عن مكان لاللتقاء حيث ميكن للجميع - بغض النظر عن املقدرة الوظيفية 

- االستمتاع يف الهواء الطلق من خالل املشاركة يف اإلبحار والسباحة والساونا 

وغريها من األنشطة يف بيئة آمنة ومرحة.

نوادي عطلة نهاية األسبوع:
هنا ستجد أنشطة لنهاية األسبوع يكون فيها الرتكيز األكرب عىل التفاعل االجتامعي

وهي أنشطة تستند عىل اهتاممات األطفال والشباب من ذوي االختالفات 

الوظيفية )االحتياجات الخاصة(.

العمل يف اإلجازة للجميع:
مرشوع يهدف إىل إيجاد فرص للشباب من ذوي االختالفات الوظيفية 

)االحتياجات الخاصة( للعمل يف اإلجازة باالستناد إىل مبدأ املساواة.

من خالل الرزنامة املوجودة عىل موقعنا اإللكرتوين ميكنك أن تجد كل األنشطة 

املمتعة واملثرية لدينا عىل مدار السنة.

Passalen برنامج
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 Passalen نوادي

)Klubbar by Passalen(
نوادي Passalen هو برنامج أنشطة يضمن مشاركة األطفال والشباب الراشدين من ذوي االختالفات 

الوظيفية )االحتياجات الخاصة( يف مؤسسات القطاع العام لألنشطة الرتفيهية االعتيادية. من خالل هذا 

الربنامج يتلقى الفرد الدعم إليجاد األنشطة واملشاركة فيها عىل أساس اهتاممات كل فرد. تشتمل جهود الدعم 

هذه مثالً عىل حمالت التوعية ومحادثات الدعم ومرافقة قادة الشباب للشباب يف النشاط. كام وتشتمل عىل 

مبادرات تدريبية للموظفني يف مجايل أنشطة أوقات الفراغ والثقافة.

جميع أنشطة النوادي هذه تتم يف مؤسسات يوتوبوري املفتوحة لألنشطة الرتفيهية مثالً يف املراكز الرتفيهية 

واملراكز الثقافية وحاممات السباحة والجمعيات. تحصل املجموعة املستهدفة يف النوادي عىل فرصة 

الستكشاف اهتاممات جديدة والتعرف عىل أصدقاء ُجدد. لدينا دامئًا قادة للشباب يستقبلونهم أمام املبنى 

الذي يتم فيه النشاط ويقدمون الدعم لهم خالل النشاط. أنت مسؤول عن الحضور إىل النشاط والعودة منه، 

وإذا كنت بحاجة إىل مرافق/مساعد فيجب أن يرافقك هذا الشخص إىل النشاط.

Jubileumsparken
يف Jubileumsparken تدير جمعية Passalen األنشطة التي تركز بشدة عىل اإلتاحة واإلندماج. 

األنشطة مجانية ومتاحة بحيث ميكن للجميع املشاركة. يجب أن يكون Jubileumsparken ”مكان لقاء 

للجميع” - مكان يلتقي فيه الكثري من األشخاص املختلفني - ولذلك فإننا نعمل بنشاط لخلق بيئة آمنة حيث 

ميكن للجميع أن يشعروا بأنه مرحب بهم.

هناك العديد من األنشطة املختلفة يف Jubileumsparken خالل العام: اإلبحار والسباحة والساونا وأنشطة 

اإلجازات واملخيامت.

يف Jubileumsparken نقوم بتوظيف 30-25 شابًا مضيًفا قبيل كل موسم. نحن نريد أن يكون لدينا 

مجموعة عاملة من خلفيات مختلفة

ووظائف مختلفة باإلضافة إىل اهتاممات وهويّات مختلفة - ولهذا نحن نرحب بالجميع للتقدم بطلب وظيفة 

لدينا - بغض النظر عن من تكون.
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)Team Göteborg( فريق يوتوبوري
بدأ هذا الفريق العمل يف عام 2009 عندما كانت هناك حاجة إىل تجمع منظم للمتطوعني ملناسبات وفعاليات املدينة. أي 

أن الغرض من Team Göteborg هو أن يكون جرًسا

بني املدرسة والحياة العملية، حيث تُتاح لكل عضو الفرصة مللء سريته الذاتية بعمل متعلق بالفعاليات باإلضافة إىل تكوين 

شبكة من املعارف. يتم حاليًا تقديم دورتني تدريبيتني مختلفتني:

تدريب خاص بالفعاليات
دورة تدريبية ملن يرغب يف معرفة املزيد عن الفعاليات أو العمل فيها. خالل 10 أيام ثالثاء يف ساعات املساء يف فصل 

الربيع سنتعرف عىل كيف ميكنك تنظيم فعالية ما. الهدف هو أن تقوم املجموعة بتنظيم فعالية خاصة بها أو جزء من 

فعالية موجودة. ميكنك أدناه أن تجد رابط لفيلم حول الدورة التدريبية.

مساعدة الباحثني عن عمل
دورة تدريبية للذين يريدون أن يصبحوا أفضل يف البحث عن عمل ويريدون الحصول عىل الفرصة ملقابلة أرباب العمل. 

بالتعاون مع جمعية Skarpt Läge نقدم لكم املساعدة لكتابة السرية الذاتية )CV( والرسائل الشخصية عند التقدم 

لعمل )Personligt brev( والتدرب عىل مقابالت العمل

ونتيح لكم فرصة مقابلة أرباب العمل الذين يبحثون عن أشخاص لتوظيفهم.

نوادي عطلة نهاية األسبوع
نادي عطلة نهاية األسبوع هو نشاط يف عطلة نهاية األسبوع لألطفال والشباب من ذوي االختالفات الوظيفية )االحتياجات 

الخاصة( الذين يحتاجون إىل دعم إضايف لتكوين صداقات وتنفيذ األنشطة. يتم تقسيم املشاركني إىل مجموعات مختلفة 

بحسب االهتاممات واالحتياجات، حيث يشارك الشخص يف نفس املجموعة ملدة عام واحد.

نوادي Passalen لعطلة نهاية األسبوع عبارة عن مرشوع مبتكر يتم تشغيله بالتعاون بني Passalen ودائرة الشؤون 

االجتامعية )السوسيال( يف مدينة يوتوبوري. بدأ املرشوع يف خريف عام 2020 والغرض منه هو اختبار أنشطة عطلة نهاية 

األسبوع الدامجة لألطفال والشباب من ذوي

االختالفات الوظيفية )االحتياجات الخاصة(. نضع هنا اهتاممات املشاركني وتطويرهم يف املركز.

يقام النشاط يف يومي السبت واألحد والهدف منه توفري أنشطة هادفة وتكوين األصدقاء وتعزيز املشاركة. يرتاد كل مشارك 

نفس املجموعة يف عطلة نهاية أسبوع واحدة يف الشهر، أي ما مجموعه 10 عطالت نهاية األسبوع عىل مدار السنة.

يتم اختيار املشاركني يف نوادي عطلة نهاية األسبوع من قبل املوظف/ة املسؤولة يف دائرة الخدمات االجتامعية.

العمل يف اإلجازة للجميع حول املرشوع
العمل يف اإلجازة للجميع هو مرشوع تديره Passalen بدعم من الصندوق االجتامعي األورويب ودائرة الزراعة السويدية. 

الهدف من املرشوع هو تطوير طريقة تتيح تعزيز إندماج الشباب من ذوي االختالفات الوظيفية )االحتياجات الخاصة( يف 

وظائف اإلجازات التابعة للبلدية يف مدينة يوتوبوري. من خالل التعاون مع إدارة سوق العمل ومدارس تعليم الكبار نقوم 

بتطوير طريقة Ferieteam والتي متّكن الشباب من ذوي االختالفات الوظيفية )االحتياجات الخاصة( من تلقي دعم 

إضايف يف وظائفهم أثناء اإلجازة.

من التقدم بالطلب إىل مكان العمل
يف هذا املرشوع نعمل عىل العملية بجميع خطواتها، من التقدم بالطلب إىل مكان العمل، من خالل:

- تهيئة املجموعة املستهدفة وتعريفها مبا تعنيه وظيفة اإلجازة من خالل Feriejobbskola أي دورة للتعريف بالعمل 

أثناء اإلجازة.

- تنبيه املجموعة املستهدفة بشأن فرصها يف الحصول عىل وظائف أثناء اإلجازة.

- مساعدة الشباب من ذوي االختالفات الوظيفية )االحتياجات الخاصة( يف التقدم بطلب للوظائف أثناء اإلجازة.

.Ferieteam  تعريف الشباب بأماكن العمل التي تستقبل عامل اإلجازات بطريقة -

.Ferieteam  تعريف عامل اإلجازات الشباب بطريقة -
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www.passalen.se


