
راهنما برای شمایی که تازه به سوئد 

آمده اید در مورد این که چگونه فعالیتی 

برای وقت آزاد خود یا خانواده تان پیدا کنید.

وقت آزاد،

ها! فعالیت 
انجمن ها و
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واژه نامه مقدمه
شماییکهتازهبهسوئدآمدهایدشایدبهاین

موضوعفکرکردهباشیدکهخیابانهاومیادین

شهرتانشبهاخیلیخالیاست.خصوصا

درطولزمستانوبعدازبستهشدنفروشگاه

ها.دانستناینکهمردمکجابایکدیگرمالقات

میکنند،وچگونهمیتوانددوستانجدیدی

پیداکردمیتوانددشوارباشد.

حتمامایلیدکهدوستانجدیدپیداکنیدو

سوئدیخودرابهترکنید،اماچطور؟

دراینراهنمااطالعاتدرموردشیوههای

مختلفیکهخودویاخانوادهتانمیتوانیداز

طریقآنفعالیتهاییبرایوقتآزادخود

پیداکنیدبهشماارائهمیشود.

دربسیاریازکشورهازندگیخودجوشاست.

درسوئدامااکثرابرنامهریزیشدهاست.

دیداردرمکانوزمانیتعیینشدهصورتمی

گیرد.بسیاریازمردمدروقتآزادخودوبرای

مالقاتبادیگرانوگذراندناوقاتیخوشبه

انجمنها،کلوبهاودورههایآموزشیمی

روند.

شمانیزمیتوانیدمشغولیتیپیداکنیدکه

برایتانجالبومهمباشد،ازپرندگانگرفته

تابسکتبالویاسیاست.کموننیزدارای

فعالیتهاییاستکهمیتوانیددرآن

هاشرکتکنید،همبرایبزرگساالنوهم

کودکان.یکعالقهمشترکمیتواندراهخوبی

برایآشناییبادیگران،تمرینزبانسوئدیو

یافتندوستباشد!

که  مایلید 
در وقت 
آزاد خود 
چه کاری 

انجام 
دهید؟



محتوا

انجمن ها در سوئد  .۱

. پنج چیزی که باید بدانید

. اگر مایل به امتحان کردن یک فعالیت هستید

. چک لیست – پرسش های خوب برای پرسیدن

بگیرید! یاد  چیز جدیدی   .۲

در مورد پرورش جامعه  

اطالعات را چگونه پیدا کنم؟  .۳

فعالیت های کمون  .۴

اگر قدرت مالی ندارید  .۵

۱. عالقه های مشترک

انجمنگروهیازافراداستکهدارای

عالقهایمشترکهستند.اینعالقهمی

تواندکاشتگیاهان،رقص،عکاسی،

فوتبال،کاراته...ویاهرچیزدیگریباشد!

انجمنمیتواندفعالیتیبرایکودکان،

بزرگساالنویاهردوداشتهباشد.

فعالیت های انجمنی تاریخی طوالنی دارد، و نقش بسیار مهمی 

برای دمکراسی سوئد ایفا کرده است. در اوایل سال های ۱۹۰۰ 

میالدی چند جنبش مردمی مهم شروع به رشد نمود.  مردم در 

انجمن ها گردهم آمدند تا در جامعه تغییر ایجاد کنند. برای مثال 

جنبش های کارگری و جنبش های زنان بودند که باعث شدند امروز 

همه شهروندان در سوئد دارای حق رای باشند. یا جنبش های 

کلیساهای غیر متعهد بودند که باعث شدند امروز بتوانیم به هر 

باور داشته باشیم. مذهبی که مایلیم 

فعالیت های انجمنی در سوئد مهم است.  

در سوئد بیش از ۲۰۰ هزار انجمن و بیش از 

۳۱ میلیون عضو انجمن وجود دارد.  به این 

معنی که هر سوئدی به طور متوسط در سه

باید بدانید: پنج چیزی که 

ها  انجمن 
در سوئد



۵. همه کمک می کنند

ازآنجاییکهانجمنغیرانتفاعییاستهمهاعضاءمهمهستندومعموالدررابطه

بافعالیتهایمختلفکمکمیکنند.بهپولیامعلوماتبخصوصینیازنیست،

ایناغلبوقتشماستکهبرایاینکارکافیاست.

اگرفعالیتمربوطبهکودکانباشد،دراینصورتوالدینبسیارمهمهستند!

انجمنمانندکودکستاننیستکهفرزندخودرادرآنتحویلکارمنداندهید.شما

بعنوانپدریامادرمسئولیتهمراهیبافرزندتانبهانجمنرادارید،وبعضی

اوقاتبودنباوی.

چندمثالازمواردیکهوالدیندررابطهباآنکمکمیکنندعبارتنداز:

کمککردندررابطهبافعالیتها،برایمثالفروشقهوهدردکه •

شستشویلباستیمکهبرایفعالیتهامورداستفادهقرارمیگیرد •

اگراتوموبیلداریدمیتوانیدبرایرساندنتیمبهمسابقاتورقابتهاکمک •
کنید

هزینه  .۴

ازطریقثبتنامخودوپرداختحقعضویتمیتوانید

عضوانجمنشوید.همهاعضاءحقعضویتپرداخت

میکنند.ازآنجاییکهانجمنهاغیرانتفاعیهستندپول

هافقطمصرفمخارجانجمنمیشود،نهبرایفردیا

شرکتبخصوص.

مخارجمیتوانداجارهمحل،لباستمرین،کافهتریاو

یاگردشدربیرونبرایاعضاءباشد.فعالیتهایمی

تواننددارایمخارجمتفاوتباشند،گاهیاوقاتگرانتروگاهیاوقاتارزانتر

هستند.گاهیاوقاتنیزرایگانهستند.

۳. عضویت و دمکراسی

انجمنهادمکراتیکهستند،همهاعضاءیکرای

دارند.همهانجمنهاهرسالهیکجلسهساالنه

دارند.دراینجلسهدررابطهباموضوعاتمختلف

تصمیمگیریمیشود.یکهیئتمدیرهنیز

انتخابمیشود.سعیکنیددرجلساتساالنه

انجمنشرکتکنید.نظراتوپیشنهاداتشمابه

عنوانعضومورداستقبالقرارمیگیرد!

انتفاعی هستند غیر  ها  انجمن   .۲

اکثرانجمنهاغیرانتفاعیهستند.بهاینمعنیکه

هدفسودآوریندارند،وآنهاییکهبعنوانرهبر

یامربیدرانجمنفعالندداوطلبانهودروقتآزاد

خودبهاینکارمشغولند.همهبایکدیگرصاحب

انجمنهستند،نهمانندشرکتهاکهفقطچندنفر

معدودصاحبدارد.فعالیتدرانجمنکارحساب

نمیشودوافرادفعالحقوقدریافتنمیکنند

بلکهچونمعتقدندفعالیتدرانجمنمهموسرگرم

کنندهاستدرآنفعالیتمیکنند.

انجمن  یک 
یک محل 

دیدار و یک 
موقعیت 

است



دراکثرانجمنهامیتوانیکبازدیدانجامدادویاچندباربهطورآزمایشی •
امتحانکرد.بعدازآنتصمیممیگیریدکهآیاخودویابرایمثالفرزندتان

مایلبهعضویتهستیدیاخیر.

اگرمایلبهامتحانکردنهستید،ابتداباانجمنتماسبگیریدوبپرسیدکهچه •
زمانیمیتوانیدبهآنجابروید.میتوانیدناموشمارهتلفنمسئولمربوطهرا

بپرسید.گاهیاوقاتپیداکردنمحلدشواراست،شایدتابلوییوجودنداردو

یادرقفلاست.میتوانیدهمچنینبپرسیدکهآیاکسیازاعضایانجمنمی

توانددرمحلباشمامالقاتکند.

اگرقراراستبرایامتحانویاباراولبهیکانجمنبروید،خودتانویابایک •
کودک،بپرسیدکهچهلباسیاکفشیمناسباست.درفعالیتهایورزشی

معموالبههمراهداشتنلباسهایراحتویکقمقمهآببسیارمناسب

است.

ازاینکهسوالکنیدواهمهاینداشتهباشید! •

برخیفعالیتهاوانجمنهامیتوانندبسیارمحبوببودهودارایصفنوبت •
باشند.برایمثالانجمنهایشنایاژیمناستیک.دراینصورتشایدشمایا

فرزندتاننتوانیدبهیکبارهعضوشوید،بلکهبایدخودرادرنوبتقراردهید.در

اغلباوقاتدرصورتخالیشدنیکجاویاآغازیکدورهجدیدباشماتماس

گرفتهمیشود.ایندرمدارسموسیقیوفرهنگیبسیارمتداولاست.

توجهکنیدکهانجمنهاوفعالیتهایمختلفهزینههایمتفاوتدارند.اگر •
یکفعالیتبخصوصگراناستشایدانجمنهایجالبدیگریوجودداشته

باشد؟دربخشدیگریایناطالعاتتوصیههاییبرایشماییکهقدرتمالی

نداریددرجشدهاست.

اگرشمایافرزندتانفاقدتجهیزاتیکهالزماستهستید)برایمثاللباسیا •
کفشهایمخصوص(میتوانیدبپرسیدکهآیافردیدرانجمنچیزهایاضافه

کهدیگرمورداستفادهقرارنمیگیرددارد.رهبرانجمنمیتوانددراینرابطهبه

شماکمککند.

کنید: امتحان  را  مایلید فعالیتی  اگر 

انجمن  اکثر 

ها دید باز و 

نسبت  مثبتی 

به اعضای جدید 

دارند! از پرسش 

کردن واهمه ای 

باشید! نداشته 



بگیرید! یاد  چیز جدیدی 
در مورد پرورش جامعه.

مایلیدچیزجدیدیبادبگیرید؟ویاچیزیوجودداردکهبهآنواردهستیدومی

توانیدبهدیگرانبیاموزید؟یادگیرییکزبان؟آشپزی؟خیاطیوبافتنی؟نواختنیک

ساز؟بحثدربازهیکموضوعمهم؟

دراینصورتمیتوانیدبهیکدورهآموزشیبپیوندید.یکدورهآموزشیکورسیاست

کهدروقتآزادخوددرآنشرکتمیکنید،جاییکهبههمراهدیگرانیادمیگیرید.

درسوئد۱۱اتحادیهآموزشیوجوددارد)بهپاییننگاهکنید(.دراتحادیههایآموزشی

نوعمخصوصازآموزشبرایبزرگساالنوجوددارد.شرکتدرآنآزادوداوطلبانه

است.موضوعایناستکههمهدارایاینحقهستندکهیادبگیرندوپیشرفت

کنند.اینمیتواندیکدورهآموزشییایککورسباشد.گاهیاوقاتهزینهای

داردوگاهیاوقاترایگاناست.

اگرخودتانمایلبهآغازکردنیکدورهآموزشیهستیدمیتوانیدبایکاتحادیه

آموزشیدرمحلیکهزندگیمیکنیدتماسبگیرید.آنهااغلبمیتواننددرمواردی

ازقبیلمحلویالوازمموردنیازبهشماکمککنند.

میتوانیددرمورداتحادیههایآموزشیاطالعاتبیشتریدروبسایتزیرکسب

www.studieforbunden.seکنید:

هزینهعضویتو/یاتمرینراچگونهپرداختمی

کنم؟

چطوردرموردخبرهایجدیددررابطهبافعالیت

هااطالعاتکسبمیکنم؟آیایکلیستایمیل

یاگروهفیسبوکوجوددارد؟بعضیانجمنهای

اطالعاترابررویوبسایتخودمنتشرمی

کنند.ازمربیتیمبپرسیدکهروشآنهاچیست.

معموالاعضاءیاوالدینچهکمکهاییدرلنجمن

انجاممیدهند؟انتظارشماازمنبعنوانعضو

چیست؟

اگربازبانمشکلداریدشایددوستیافردیدر

خانوادهوجودداردکهمسئولمربوطهمیتواند

بهویتلفنبزند؟بهاینصورتاطالعاتمهمی

راازدستنمیدهید.درغیراینصورتآنقدر

بپرسیدتامتوجهشوید!

لیست چک 

دراینجاچندپرسشمفیدبرایمطرحکردندرزمانیکهبهانجمنیسرمیزنیدو

یامایلبهعضوشدندرآنهستیدآمدهاست:



غیره

طبیعتاچیزهایبیشتریهموجوددارد!

کهمیتوانددرهرکمونیمتفاوتباشد.

چندمثالدراینرابطهمراکزاوقات

فراغتبرایکودکانونوجوانان،خانه

فرهنگبرایموسیقیوتئاترومحل

هایدیدارومناطقطبیعیهستند.

بسیاریازکمونهایکاستخرشنا

دارند.درآنجامیتواندکالسشنابرای

کودکان،وگاهیاوقاتبرایبزرگساالن،

وجودداشتهباشد.گاهیاوقاتانجمن

هامدرسهشنادارند.کارمنداناستخر

اطالعاتبیشتریدراختیارتانقرارمی

دهند.دربخشبعدیمیخوانیدکه

چگونهمیتوانیداطالعاتکسبکنید!

مدرسه موسیقی- و فرهنگ

اگرفرزندیداریدکهمایلبهنواختنموسیقیاست

معموالاینکاررادرانجمنهاانجامنمیدهندبلکه

بهمدرسهمراجعهمیکنند.ناماینمدارسمعموال

مدرسهموسیقیویامدرسهفرهنگاست.میتوانددوره

هایرقصویاتئاترنیزباشد.ثبتناممعموالازطریق

فرمویااینترنتصورتمیگیرد.برخیسازهاویادوره

هایمحبوبممکناستصفانتظارداشتهباشند،در

اینصورتکودکممکناستیکیادوترمدرنوبت

باشد.میتوانیددروبسایتکموناطالعاتبیشتری

کسبکنید،ویامیتوانیدازمدرسهبپرسید.همهبچه

هاییکهبهمدرسهمیروندمیتوانندثبتنامکنند.

فعالیت های کمون
تااینجادرموردانجمنهاواتحادیههایآموزشیواینکهچگونهمیتوانیدبرای

وقتآزادخودویاخانوادهخودفعالیتیپیداکنیداطالعاتکسبکردهاید.

کمونهمفعالیتهایمختلفیبرایکودکانوبزرگساالندارد.دراینجاچند

راهنماییدراینرابطهوجوددارد:

ها کتابخانه 

درکتابخانهمیتوانیدکتابقرضکنید،امااغلبفعالیتهایگوناگوندیگرینیز

وجوددارد.چندمثالمعمولدراینرابطهاینهاهستند:

گروههاییبرایکودکوخانواده.نقاشی،رنگآمیزی،سرگرمی •

قصهخانیبرایکودکان •

کافهزبان •

دورههایکتاب •

نمایش،برایمثالتئاتر •

ارائهمشاوره •

بهکتابخانهخودبرویدودررابطهبابرنامه

هایشانسوالکنید!



پیدا کنید انجمن  یک 
تااینجاکمیدررابطهبااینکهیکانجمنچگونهکارمیکندیادگرفتهاید.اما

چگونهمیتواناطالعاتکسبنمود؟شایدنیازداریدکهبدانید:چهانجمنهاییدر

شهرمنوجوددارد؟آنهاکیوکجاجمعمیشوند؟هزینهآنچقدراست؟آیامی

توانمبروموامتحانکنم؟

اطالعاترامیتوانازراههایمختلفیکسبکرد.معموالدراینترنتموجود

است،اماپیداکردنآنمیتواندکمیمشکلباشد.

دراینجاچندراهنماییارائهمیشود:

ها انجمن  فهرست 

اکثرکمونهایکفهرستویاکاتالوگبررویوبسایتخوددارندکهاکثرانجمن

هادرآنلیستشدهاند.درآنجامیتوانیددنبالدستههاوفعالیتهایمختلف

بگردید،واطالعاتتماسراپیداکنید.

براییافتنفهرست،درگوگلجستجوکنید:

برایدسترسیبهفهرستانجمنبررویلینککلیککنید.درآنجامیتوانیدببینید

کهچهانجمنهاییوجوددارد،ووبسایتواطالعاتتماسآنراپیداکنید.در

اینجامیبینیدکهشکلآنچگونهمیتواندباشد:

  föreningsregister”فهرستانجمن+نامکمونشما«)برایمثال«

Kristianstad”).میتواندبهاینشکلباشد:

بر روی یک انجمن 

کلیک کنید تا 

اطالعات تماس آن 

را بدست آورید و 

یا وارد وب سایت 

آن شوید.

برای دسترسی 

به فهرست 

انجمن بر روی 

لینک کلیک 

کنید.



گوگل و فیس بوک

شماهمچنینمیتوانیدمستقیمابهدنبالفعالیتموردنظرخودبگردید.با

شیوههایمختلفباگوگلوفیسبوکبهجلوبروید.میتوانیدبرایمثالدنبال

»شطرنجهسلهولم«یا»شنااوسبی«بگردید،یعنیفعالیتیکهبدنبالآنهستیدبه

اضافهشهریکهدرآنزندگیمیکنید.

بسیاریازانجمنهایکصفحهفیسبوکدارندکهدرآنعکسواطالعاتقرار

میدهند.شمانیزمیتوانیدگاهیاوقاتدرآنپیامارسالکنید،برایمثالاینکه

مایلهستیدبرویدوامتحانکنید.

بپرسید! از کسی 

کسیرامیشناسیدکهمدتطوالنیدر

شهرتانزندگیکردهاست؟یکهمکار،آموزگاریا

همسایه؟شایدبهکافهزبانمیروید؟درآنجااز

کسیبپرسید!

آیادریکدورهآشناییباجامعهشرکتمیکنید؟

ازآموزگارتانبپرسیدکهمیتواندبهشماکمک

کند.

درموردفرزندانتانمیتوانیدبهیکآموزگاریامشاوربگوییدکهبدنبالیکفعالیت

برایوقتآزادهستید.

کارمندانکتابخانههاهممعموالمیتواننددراینرابطهکمککنند.

اگر قدرت 
ندارید مالی 

اگرمایلیدفرزندتاندریکفعالیتشرکتکنداما

قدرتمالیندارید،کمکبرایگرفتنوجوددارد.

بلومان مای 

مایبلومانیکسازمانغیرانتفاعیبرایحقوق

کودکاناست.درنزدآنهامیتوانیدتقاضای

کمککنیدتافرزندتاندریکفعالیتشرکتکند.تقاضایکمکمیتواندبرای

مثالهزینهعضویت،امکانخریدلباسیاتجهیزاتدیگریکهبرایآنفعالیتالزم

استباشد.

تواند تقاضا کند؟ چه کسی می 

همهوالدینمیتوانندبرایفرزندانخودتقاضایکمککنند.همهامکانتسلیم

تقاضارادارند،اماتضمینیبرایاینکهباآنموافقتشودوجودندارد.افرادیکه

بهتقاضاهارسیدگیمیکنندوظیفهحفظرازداریدارند.

کنم؟ تقاضا  چگونه 

دروبسایتwww.majblomman.seمیتوانیدانجمنمحلیخودراپیداکنید.

درآنجاهمچنینمیتوانیدفرمموردنیازبرایارسالرابارگیریکنید.فردیکه

فرزندشمارامیشناسد)برایمثالآموزگار،یکمشاورمدرسهیایکمددکار

اجتماعی)نیزمیبایستگواهیبدهدکهکودکشمابهآنکمکنیازدارد.اگربرای

پرکردنفرمنیازبهکمکداریدمیتوانیدازفردیدرمدرسهکمکبگیرید.

راه اندازی انجمن؟

اگر مایل باشید می توانید خودتان یک انجمن راه اندازی 

کنید. برای راه اندازی انجمن و برای گرفتن کمک، برای 

مثال از کمون، برخی شروط وجود دارد. در وب سایت زیر 

 اطالعات بیشتری در رابطه با راه اندازی انجمن کسب کنید:

www.forening.se



اکنون امیدواریم که اطالعات کمی 
برای  افتن یک فعالیت  بیشتری جهت 
خود یا فرزندتان کسب کرده باشید! 

باشید! موفق 

بانک وقت آزاد

بانکوقتآزادبمانندیککتابخانهاست،امابجای

کتاباقالمورزشیوفعالیتهایهوایآزاددارد.

درآنجامیتوانیدبرایمثالکفشفوتبال،توپ،

کفشپاتیناژونظایرآنقرضکنید.اقالمهمبرایکودکانوهمبزرگساالنوجود

دارد.قرضگرفتنبهصورترایگانوبرایدوهفتهصورتمیگیرد.

دروبسایتwww.fritidsbanken.seمیتولنیدببینیدکهآیایکبانکوقتآزاد

درنزدیکیتانوجوددارد!

اینبروشوردرچهارچوبپاراگراف۳۷پروژهپالتسبرایعالقمندیهایفعالدرشمالشرقی

اسکونهمابینسالهای۲۰۲۰الی۲۰۱۸تهیهشدهاست.اینپروژهجهتمشارکتتازهواردیندر

فعالیتهایانجمنهایمحلیازطریقپخشاطالعاتوآشناییباانجمنهاتالشکردهاست.

اینپروژهیکهمکاریمیاناتحادیهآموزشیبیلدا،کموناوسترایونینگه،کمونبروموال،کمون

کریستیناستاد،کموناوسبی،کمونهسلههولموهمچنینادارهکاریابیواستانداریاسکونه

است.

تصاویرازRawpixel.com،فردریک،ماکرووکتور،آیکونیکبستیاری،وکتورپوکت/فریپیک.

ویرایشازکریستیناهامبیتسروایساکانگستروم.مینیواید،گوداستودیو،ویکتوریاکورپاس،

Shutterstock.comلیراوگا/

استفادهوپخشاینبروشورمجازاست،اماویرایشآنمجازنیست.

درصورتهرگونهپرسشیبااتحادیهآموزشیبیلداشاخهجنوبغربیتماسبگیرید.




