أويكوس – شركة إجتماعية
المصطلح أويكوس هو كلمة يونانية يفيد معناها سكن أو بيت .أويكوس كومينيتي هي منظمة م$حايدة ت 'م تأسيسها في
.لوند سنة 1996
فكرة نشاطية ذات طابع نفع إجتماعي عا 'م
الهداف الرئيسية تكمن في تسهيل عملية الترسيخ التأسيسي في سوق
العمل إذ من خلل ذلك يتم إدماج المجموعات ال $م 9ع 'رضة إلى خطر
التهميش .المر يتعلق بأشخاص يتعاونون ليجاد فرص جديدة ،حياة
.جديدة و هوية جديدة
من نكون ،تعريف
:أويكوس كومينتي هي اليوم منظمة عالمية تعمل بشكل أساسي في مجالت ثلث
تدعيم المجتمع المتمد'ن
تشجيع التنوع الثقافي و كذا دعم الهتمام بالطبيعة و الشؤون الحضرية
المتعلقة بالبيئة
$
'
أحجار الساس ليوكوس التي تشكل قاعدة العمل هي ثلث ،شبكات
.التواصل ،مشاريع متعددة الثقافات و التعليم غير الر'سمي'
نشاط أويكوس
يتكون نشاطنا من ثلث مشاريع مختلفة و التي في الحقيقية قد تتناول
اي موضوع من أي طبيعة كانت ،المهم أن تكون الفكرة ذات معنى
بالنسبة للمشاركين فيها ،ذات توجه مستقبلي واضح و يعود نتاجها
النهائي على العامة بالنفع .نقوم مثل بإنتاج تلفزيوني محل'ي،إنجاز معارض ،المسرح العالمي للعرائس )في السنة
الحالية نقوم ايضا بعرض  15مكانا للمترب'صين من خلل مشاريعنا و أنشطتنا المختلفة في لوند ،مالمو ،لنسدكرونة
).و خارج البلد
التنو Pع
$ب Sن 9ي R
التنوع الجتماعي و الثقافي الذي يعكس المجتمع
ت النشاطات المختلفة لدى أويكوس كومينتي من الساس على P
'
الحاضر .يتم تسيير العمل بما ي$وفر لك Tل فرد على حدة إمكانية التطو Pر إنطلقا من ظروفه الشخصية بغض النظر عن
.العتبارات المتعل'قة به من ناحية الجنس ،الثنية ،الديانة أو العقيدة ،الميول أو العاقة الوظيفية
لماذا أويكوس؟
تتع 'رض سوق العمل في الوقت ال 'راهن إلى تغيPرات كبيرة و مع ذلك لزلنا على الرجح نتواجد في المرحلة البدائية
.من هذا التحو' ل فحسب .ح 'تى تلك التغيرات التي تعتري التنوع الثقافي في السويد أصبحت واسعة ال 'شمول

كيف يريد أويكوس تحقيق الهداف
من خلل عمل ورشات
من خلل تحفيز المشاركة
من خلل إيجاد حلول عملية
من خلل إحداث قيم جديدة
من خلل لقاءات لجل
تبادل الخبرات
البحث عن طرق ليجاد حلول للمشاكل
إستكشاف إستراتيجيات جديدة
تنسيق الجراءات

:من خلل تطوير
التعليم
تقبPل التنو' ع
التمكن من ربط المشاكل المحلية مع المشاكل العالمية
نريد تحقيق هذه الهداف من خلل تطوير الدوات المتعلقة بالمواضيع المختلفة و ذلك بالتعاون مع منظمات أخرى و
.آشخاص آخرين يقاسموننا قيمنا و غاياتنا
العمل لدينا
هل لديك إهتمام بالعمل\الترب'ص لدى أويكوس كومنتي؟
أحيانا قليلة بين الفينة و الخرى تتو 'فر لدينا أعمال و وظائف شاغرة في إطار النشاطات المتعلقة بالمجتمع المتم Tدن.
.نستطيع القيام بتوفير أعمال\وظائف مثيرة في المجالت ذات الصلة بالبيئة و القافة
حقائق
السم :أويكوس كومينتي
نوع التنظيم :جمعية غير هادفة لل 'ربح\شبكة تواصل
المجال :إجتماعي إقتصادي بيئي
الطريقة :شبكة تواصل ،مشاريع و تعليم
الجغرافيا :جنوب السويد ،المقر' الر'ئيسي لوند
الفرع :مالمو و لندسكرونة
العالم :الدنمارك و البرتغال
النتاج :النشاط المشاريعي ،الخدمات التطوعية الوروبية إSي في آس ،الخدمات ،المعارض ،الفلم ،تلفزيون
.محلي'  ،مهرجان مسرح العرائس ،الندوات ،مكاتب السفر
أماكن مخص'صة للعادة و التسجيل
الم$وظفين 15-12 :موظف و متربTص
المتطو Tعين :حوالي  100شخص على مستوى السويد

التصال
لعنعان البريدي للمكتب الرئيسي لويكوس كومينتي
OIKOS Community
Box 205, 221 00 Lund
رقم الهاتف 046-211 87 18
www.oikoscommunity.org
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