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أن تصبح عضوا في جمعية!
إن األنشطة الجمعية في السويد كبيرة ومتنوعة وفعالة
كيف يمكن لألمر أن يكون على هذا النحو؟ ما هو الذي يحمل
الناس على أن يكونوا أعضا ًء في الجمعيات وعلى المشاركة
في نشاطاتها؟ ما هي آلية عمل الجمعيات؟ نقوم عبر هذا
الكتيب بتقديم بعض اإلجابات على هذه األسئلة.

إن األنشطة الجمعية تشكل نقطة التقاء ممتازة!
إن األنشطة الجمعية مفتوحة للجميع .إن هذا يعني أن لجميع
الناس الحق في االنضمام إلى الجمعيات ،حيث يمكن للمرء أن
يشارك في أشياء يعتبرها ذات أهمية ،تجذب اهتمامه وتجلب له
المتعة وتتيح له في الوقت نفسه التعرف على الكثير من الناس
ذوي اإلهتمامات المماثلة.
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األنشطة الجمعية غير ربحية
إن هذا يعني أن األعضاء الناشطين في جمعية سواء كانوا
أطفاالً أم بالغين ،يعملون في الجمعية في أوقات فراغهم من
دون أجر ،أي بشكل طوعي.
للوالدين دور مهم في الجمعيات
كي يتاح للنشاطات الخاصة باألطفال واليافعين البقاء ،فإن ذلك
يقتضي أن يضع األهل سويةً مع البالغين اآلخرين نفسهم من
وقت آلخر تحت تصرف الجمعية وأن يقوموا بتقديم الدعم
والمساعدة للجمعية .إن هذا قد يعني أن يقوم المرء أحيانا ً
بالتوصيل إلى مباراة هوكي أو مسابقة سباحة أو المشاركة في
رحالت الغابة مع األطفال .تشكل هكذا أمور وسائل مساعدة
هامة للجمعية حيث يقوم األعضاء فيها بالعمل الطوعي في
أوقات فراغهم.
تحفيز الرئيس والمدرب
قد ينطوي األمر على ركوب الخيل أو الشطرنج أو أنشطة
المخيمات .يوجد في الخلفية دائما ً دائما ً رئيس أو مدرب يقوم
بدعم وتحفيز اليافعين .إن هؤالء يكرسون وقتهم ألخذ

مسؤوليات ومهام القيادة وعالوة على ذلك فإن دورهم يتضمن
أهمية تقديم قدوة للشبان .من الطبيعي أن يلعب المدرب
والرئيس دورا ً محوريا في جمعياتنا!
الجمعية باقية ببقاء أعضائها
يشكل التزام األعضاء وأنشطتهم قلب الجمعية النابض ،أما
بالنسبة للجانب المالي ،فيشكل رسم اإلنتساب السنوي ورسوم
المشاركات أهم الجوانب فيه وهي تشكل العصب اإلقتصادي
للجمعية .في بعض األحيان قد تحصل الجمعية كذلك على دعم
من الحكومة أوغيرها من المؤسسات .تحتاج الجمعية إلى
المال ،من جملة عدة أمور ،لدفع إيجار المقر وشراء
التجهيزات والمعدات.
يشارك األعضاء في القرار
إن المنظمات غير الربحية مبنية على النموذج الديمقراطي .إن
هذا يعني أنه يمكنك كعضو االنضمام إلى المناقشة والمشاركة
في اتخاذ القرار بشأن األنشطة .مرة في سنة ،تقوم الجمعية
بعقد اجتماع سنوي حيث يقرر األعضاء أنشطتها
وأمورها المالية .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم كذلك اختيار أعضاء
مجلس إدارة الجمعية حيث يكون المجلس مسؤوالً عن أنشطة
الجمعية ،وذلك حتى اإلجتماع السنوي القادم.
ً
يسهر المجلس كذلك على اإللتزام بالعمل وفقا للوائح التنظيمية
للجمعية .إن اللوائح التنظيمية عبارة عن قواعد مكتوبة ألنشطة
الجمعية ويمكن القول أنها بمثابة قانون الجمعية.
هناك عدد كبير من المنظمات غير الربحية في السويد
بعض الجمعيات في السويد تم تأسيسها منذ أكثر من مائة سنة،
أما البعض اآلخر فأحدث من ذلك بكثير .إن العدد األكبر من
الجمعيات موجود في مجال الرياضة ـ في مختلف األلعاب
الرياضية التي يمكنك أن يتخيلها المرء ،وهناك أيضا العديد من
الجمعيات الثقافية التي تهتم بأمور المسرح والموسيقى
والرقص .توجد باإلضافة إلى ذلك ،جمعيات للترفيه وجمعيات
دينية والجمعيات التي تعنى بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل
وقضايا البيئة.

4

