درومارانس كونتور (مكتب ا ألحالم) هو مكتب فرص للش باب يف فيكخو اذلين يريدون تقيق أأفاكر تعود
ابلفائدة عىل اجملمتع .حنن نقوم بتدريب الش باب اذلين دلهيم مس بق ًا فكرة و يريدون امليض قدم ًا بتحقيقها و أأيض ًا
أأولئك اذلين يريدون الاخنراط و البدأأ بيشء معني و لكن ال يعرفون حق ًا ما اذلي يريدون فعهل .حنن نقدم هلم
ا ألدوات لتحقيق أأحالهمم و نكون معهم و ندمعهم خالل العملية لكها.
العديد من الش باب يريدون الاخنراط يف ا ألس ئةل املعنية ابجملمتع
بد أأ املرشوع يف اكنون الثاين عام  2016بمتويل من "صندوق االإرث العام" .و ابلتوافق مع مبادهئم التوجهيية أأ َّن هدفنا
هو تشجيع و خَرط الش باب مبا يزيد فعالية مواطنهتم و تأأثريمه ابجملمتع .املرشوع يستند مبا في عىل دراسة قام اها
مجعية "انقذ ا ألطفال" و اليت تظهر أأن  %60من الش باب اذلين مت سؤاهلم يريدون أأن يكون دلهيم مزيد ًا من القوة و
التأأثري يف ا ألس ئةل اليت ختصهم .درومارانس كونتور هيدف أأن يكون هذه املنصة املفقودة للش باب اذلين يريدون حق ًا
الاخنراط.

حنن نساعدك
الهدف هو أأن الش باب سوف يكون ابس تطاعهتم اجمليء اإلينا و احلصول عىل االإرشاد و املساعدة لتحقيق أأفاكر تعود
ابلفائدة عىل اجملمتع .من بني املشاريع املس بقة اليت مت انشاهئا من خاللنا يه َمشغَل موس يقي ,يوم معل اكمل عن عمل
الفكل و مناظرة مع س ياس يني حمليني .خالل معلية العمل نقدم حنن مما قد يكون تطوير ل ألفاكر ,اإرشاد ,ش بكة اتصاالت
و املساعدة يف التقدمي للحصول عىل املال .حنن نريد أأن نقدم ا ألدوات للش باب ليكونوا مشاركني و مؤثرين ابجملمتع ,مما
سوف مينحهم اهامتم زائد حول تطوير اجملمتع و رايدة ا ألعامل .حنن نعمل أأن وق فراغ ذو معىن و مغزى للش باب هو
يشء همم .تكون الالزتامات و الارتباطات اليت دلى الش باب خارج املدرسة غالب ًا مسامهة يف تطوير خشصياهتم و تطوير
ش بكة االتصاالت دلهيم ,و هو ما ينعكس يف املدرسة و الحق ًا يف احلياة العملية.
حنن نتواجد يف .Infanterigatan 10, Växjö
يس تطيع الزائرون عىل موقع الويب اخلاص بنا أأن يقر أأوا مقابالت مع ش باب قد حققوا أأفاكرمه اخلاصة مس بق ًا .يوجد
أأيض ًا معلومات االتصال اخلاصة بناحصني و مستشارين من احلياة العملية ,اذلين ميلكون مك كبري من املعرفة مضن التسويق,
رايدة ا ألعامل الاجامتعية و ادلمج .اإن تواصل الش باب مع الناحصني عن طريقنا سوف جيعل املسافة فامي بيهنم أأقرص .عىل
موقع الويب اخلاص بنا يس تطيع الزائرون حىت أأن الهاهمم من ش باب أأخرين أأمتوا أأفاكرمه من خاللنا .كام اإننا موجودون
دلمع الش باب يف تقيق أأحالهمم.
حنن ننتظر تواصكل معنا
حنن موجودون عىل info@drommarnaskontor.se
كام ميكن أأن جتدان عىل  www.drommarnaskontor.seو عىل  Facebookو  Instagramأأيض ًا.

