
لدى يونس الكثري...
يتضمن ھذا الكتيب معلومات مخترصة عنا يف يونس وعن مھامنا وما
نقوم به. وھذا فقط موجز ال يُنصف ما نقوم به يف عملنا يف التطوير

ويف جمعياتنا املائتني يف كل أرجاء البالد.
ميكنك التعمق أكرث ومعرفة املزيد عن األلعاب واألنشطة والقواعد
www.junis.org لألطفال واملرشفني والبالغني اآلخرين عىل املوقع

وإذا أردت املشاركة يف أمتع وأھم مھمة يف العامل ، وان تكون املثل
األعىل لألطفال ، فال ترتدد يف االتصال بنا!

Box 128 25, 112 97 Stockholm 
info@junis.org
08-672 60 70 Pr
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مرشفو يونس

نحن فخورون بيونس و مبرشفينا. لدينا قرابة 1800 مرشفا مثاليا يف كل
 انحاء البالد يجعلون مصلحة األطفال أولويتھم. من يبلغ 15 سنة أو أكرث

ميكن أن يكون مرشفا بيونس وميكنه الحصول عىل تدريب حول
أخالقيات املرشف بيونس. إذا كان املرشف عضوا يف إحدى الجمعيات

التابعة لحركات IOGT-NTO فيصبح بإرشافه عضوا يف يونس
www.junis.org/bliledare اقرأ املزيد عىل

أن تكون مرشفا بيونس ھو أمتع
يشء عىل الوجود! إنه من الرائع

العمل مع األطفال.
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سيحس كافة األطفال بانه مرحب بھم وسيمرحون وسيتطورون مع
يونس. تتم األنشطة يف أماكن آمنة تتسع للھو والجد مع الزمالء القدامى

 والجدد.
من خالل رسوم العضوية، سُنمكن كافة األطفال من االلتحاق بيونس

بغض النظر عن وضع العائلة االقتصادي.

الھدف ھو تحسني احرتام األطفال لذواتھم وتفھمھم لآلخرين، واألھداف
طويلة األمد ليونس ھي أن يستوعب الطفل ما تعلمه من مسائل االمتناع

عن تعاطي املسكرات والحفاظ عىل الدميقراطية والعمل عىل التضامن
الدويل والبيئة، سواء تعلق األمر باألشخاص اآلخرين أو بالبيئة.

العديد من األطفال يحتاجون لدعم إضايف، وجزء من ھذا الدعم
يجب أن يقدم من مھنيني. تركز يونس باألساس عىل األطفال

”الذين ال صوت لھم” الذين يعيشون يف عائالت مدمنة.
ننرش كل سنة تقريرا عن الدعم الذي خصصته البلديات

بالسويد لھؤالء األطفال.
www.junis.org/rapport اقرأ املزيد عىل
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األنشطة

لدى يونس أنشطة متنوعة من حيث املكان الجغرايف ومن حيث
املحتوى. فأحيانا نستخدم األيدي يف الرقص واللعب وأحيانا أخرى

نستخدم كافة الجسم. نلعب املرسح، ننظم الديسكو، نشاھد األفالم أو
نصنع األفالم بأنفسنا، نذھب إىل املخيامت ونقوم بأشياء أخرى كثرية.
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أسئلة مھمة
 لدينا مبادئ مشرتكة مع IOGT-NTO. ھذا يعني ان املرشفون لديهم 

 بعض حركات ملتزمون بھا ويدعمونھا من خالل تفعيل الدميقراطية
والتضامن واالمتناع عن املسكرات.

 يستند العمل يف يونس عىل فكرة مبدأ املساواة واحرتام الطبيعة واحرتام 
بعضنا البعض بغض النظر عن مكان تواجدنا يف العامل والظروف.
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يف يونس، منرح مع بعضنا يف وسط آمن.



تعتقد ”يونس” أن الطفل يجب ان يبقى طفال. فنحن نريد أن نجعل وقت
الفراغ ذو مغزى حيث نستخدم كال من الضحك والتحديات واإلثارة.

يف يونس، يجب أن ينمو األطفال ويكتشفوا. سيلتقون ھنا مبرشفني
مسؤولني وأذكياء يف أنشطة يشرتك فيھا الجميع يف اتخاذ القرارات.

فمن املسلم بالنسبة لنا أن الطفل يجب أن يعامل باحرتام وجدية وأن
نلھو معه يف نفس الوقت. وكوننا جمعية مختصة باألطفال فندرك أن
القيم التي يعتنقھا األطفال مھمة جدا يف تحديد كيفية تعاملھم مع

اآلخرين وكيف سيصبحون كبالغني.
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يونس : من أجل االطفال
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