Kansalais- ja yhdistystoimintatietoa darin kielellä
فعالیت های مدنی
فعالیت های مدنی یک نوع فعالیت داوطلبانه هستند که به نفع جامعه انجام می شوند .شرکت کردن در فعالیت های مدنی به انتخاب خود
مردم است و براساس عالقمند بودن خود شخص است .از طریق فعالیت مدنی ،می توانید چیزهای مختلفی را با همکاری دیگران یاد
بگیرید و با آنها انجام دهید ،شرایط جامعه خود را بهتر کنید یا روی کار های مربوط به جامعه تاثیر بگذارید.
در فنالند ،همه مردم حق و امکان تاثیرگذاری و پیشبرد چیزهایی را که به نظرشان احتیاج به رسیدگی دارد و به نظرشان مهم هستند را
دارند .وقتی که یک شخص یا گروهی در زندگی و یا محیط زندگی خود چیزی ناجور می بینند یا برخورد می کنند ”که به نظرشان می
رسد که باید کاری انجام داد” ،فعالیت های مدنی و یا اجتماعی شروع می شود .راه های مختلفی را برای تأثیرگذاری روی موضوع مورد
بررسی قرار خواهیم داد .یک راه خوب این است که با یک انجمن مربوط با آن موضوع تماس گرفته بشود .انجمن به معنی گروهی از
افرادی است که میخواهند برای پیشبرد کنند یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری کنند .اگر یک انجمن مناسب پیدا نشود ،می توان یک
انجمن نو هم تاسیس کرد.
با هم برای انجام هدف مشترک
فعالیت های مدنی اغلب شامل فعالیت های مردم در انجمن ها و سازمان های مختلف می شود .انجمن و سازمان به طور کلی یکی می
باشد .اغلب کلمه "سازمان" در مورد یک انجمن بزرگتر یا در سطح کل کشور استفاده می شود .بیش از  ۱۰۰۰۰۰انجمن راجستر شده
(ثبت شده) در فینالند برای مقصد یا هدف های بزرگی وجود دارند .برای مثال انجمن های سوسیال و صحت  ،انجمن ها ی ساختمان و
قریه  ،انجمن های ورزشی و باشگاه های جوانان ،سازمان های مربوط به کالچر (فرهنگی) و بازنشستگی تعداد زیادی از انجمن های
تفریحی و وقت آزاد وجود دارد .همچنین حزب های سیاسی و جامعه های مذهبی نیز از انجمن ها هستند .این انجمن ها می توانند محلی،
منطقه ای ،ملی یا بین المللی باشند .انجمن ها را می توان به منظور دنبال کردن یک هدف مشترک ایجاد کرد ،در صورتی که مطابق با
عادات خوب و طبق قانون انجام بشود .برای ایجاد انجمن به سه نفر احتیاج هست .ایجاد و نگهداری یک انجمن احتیاج به بلد بون و
معلومات رسمی و انجام کارهای اداری مربوط به خود را دارد .راجستر کردن (ثبت کردن) یک انجمنی که تاسیس می شود ،تصمیم
گیری ،مدیریت و منحل کردن یک انجمن توسط قانون انجمن ها اداره و تنظیم می شود .به غیر از این مورد ها ،انجمن و اعضای آن بر
اساس قوانین خود در فعالیت های خود تصمیم می گیرند .انجمن رسمی و فعالیت های آن قانونی است و ممکن است برای مثال برای
کمک های مختلف به حمایت از فعالیت های خود درخواست کنند .همچنین مسئول فعالیت های خود می باشند.
در قوانین انجمن نوشته شده که چرا آن انجمن تاسیس شده است .کسانی که در انجمن هستند به نام اعضای انجمن نامیده می شوند .کسی
می تواند عضو انجمن بشود که هدف های انجمن را قبول کند .انجمن می تواند تصمیم بگیرد که چه کسی را برای عضو شدن قبول می
کند .بسیاری از انجمن ها جلساتی ترتیب می دهند که در آن می توان تقاضا کرد که عضو آن انجمن شد .عضو انجمن شدن داوطلبانه
است و در هیچ انجمنی هیچ کس را نمی شود مجبور به عضو شدن کرد .اگر می خواهید عضو یک انجمنی بشوید ،عالقه خود را در
باره عضو شدن به آن انجمن بگویید .در فینالند ،انجمن و آزادی اجتماعات در قانون اساسی راجستر شده است و پیوستن افراد به انجمن
های مختلف به طوری که فعالیت های مخالف قانون و جرم انجام ندهند آزاد است .انجمن ممکن است خرج عضویت ساالنه داشته باشد.
بعضی از انجمن ها فایده ها یا امتیاز های مختلفی دارند که به اعضای خود ارائه می دهند .اطالعات زیادی در مورد ایجاد و کار انجمن
در اینترنت وجود دارد.
چرا در انجمن شرکت کنیم؟
انجمن ها امکان فعالیت های مختلفی را برای اعضای خود بوجود می آورند .آنها اغلب برای این فعالیت ها جلساتی را برگزار می کنند
که کسانی هم که عضو نیستند می توانند شرکت کنند ،مثال برای ساکنین منطقه جلسه ها جشن یا رویداد ها ی مختلفی برگزار می کنند و
حتی فعالیت های ورزشی برای جوانان .کسانی که عالقه مند در انجام فعالیت موضوع مخصوصی هستند ،با شرکت کردن در آن فعالیت
با دیگران آشنا شده و با هم اتحاد پیدا می کنند .برای بسیاری از کسانی که در کار انجمن فعالیت می کنند تنها با هم بودن مهم است .در
این انجمن ها همچنین با افراد نویی آشنا می شوید ،سرگرمی و کارهای مختلفی را انجام می دهید و می تواند مهارت های نو را یاد
بگیرد .از طریق فعالیت های انجمن ها ،همچنین می توانید روی مسائل در سطح اجتماعی اثر بگذارید .انجمن ها همچنین ایجاد شغل می
کنند .انجمن ها و سازمان ها نقش مهمی در جامعه اجرا می کنند :فینالند بیش از  ۱۶۰سال فعالیت های انجمن داشته است و در انجمن
ها کارهای زیادی را بر فعالیت در جامعه و رفاه مردم انجام می دهند.
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!با شرکت در فعالیت های انجمن می توانید در ایجاد یک جامعه بهتر شرکت کنید
:منبع ها و معلومات اضافی
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