ئوفیسی خەونەکان ( )Drömmarnas kontorئوفیسی هەڵ و مەرجی گەنجەکانە لە ڤیکخوی بۆ هێنانەدی
بیرۆکەی سوود بەخش لە کۆمەڵگا .ئێمە مەشق بە هەموو ئەو گەنجانە دەکەین کە خاوەن بیرۆکەن و
دەیانەوێت گەشە بە بیرۆکەکەیان بدەن هەروەها ئەوانەش کە دەیانەوێت بەشداری بکەن بەاڵم بە تەواوی
دڵنیا نین لەوەی چی بکەن .ئێمە کەرەستەیان بۆ ئامادە دەکەین بۆ ئەوەی خەونەکانیان بهێننە دی و لە
هەموو قۆناغەکانیش پشتگیریان دەکەین.
گەنجێکی زۆر دەیانەوێت بەشداری بکەن
پرۆژەکە لە مانگی کانونی دووەمی (یانوئاری)  2016دەستی پێکرد و خەرجیەکەشی لە خەزێنەی میراتی
گشتیەوە دێت .هەروەها ڕەچاو کردنی پەیرەویەکان ئامانجی ئێمەیە بۆ هاندانی گەنچان وەکو هاوواڵتی چاالک و
کاریگەری کۆمەڵگا .پرۆژەکە لە لێکۆلینەوەیەکی ڕیکخراوی ڕزگاری مندااڵن ڕەگی داکوتاوە کە دەرکەوتوە
 %٦٠گەنجانی پرسیار لێ کراو دەیانەوێت ڕۆل و دەسەاڵتی زیاتریان هەبێت لەو بوارانەی کە پەیوەندی بە
خۆیانەوە هەیە .ئوفیسی خەونەکان خۆی تەرخان کردوە بۆ ئەوەی ببێت بەو گۆڕەپانە خوازراوە بۆ ئەو
گەنجانەی کە دەیانەوێت چاالک بن.
ئێمە یارمەتیت دەدەین
مەبەستەکە ئەوەیە گەنجان بتوانن سەردانمان بکەن و ڕێنمایی و یارمەتی وەربگرن بۆ هێنانەدی بیرۆکە
سودبەخشەکانیان بە کۆمەڵگا .پرۆژەکانی پێشوترمان کە ئێمە جێبەجێمان کردبوو بریتی بوو لە وورک شۆپێکی
موزیک ،بابەتێک سەبارەت بە ئەستێرەناسی وە گفتوگۆیەکی کراوە لەگەڵ سیاسەتمەدارانی ناوەخۆ .لەپرۆسەی
کارەکانماندا کار دەکەین بۆ گەشە پێدانی بیرۆکە ،ڕێنمایی کردن ،پەیوەندی دروست کردن و چۆنیەتی
پەیداکردنی کۆمەکی ماددی .ئێمە کەل و پەلی پێویست دابین دەکەین بۆ گەنجان بۆ ئەوەی کاربکەنە سەر
کۆمەڵگا و ئارەزوویان ال دروست بێت بۆ گەشە کردنی کۆمە ڵ وپێشەوایی لە کار .ئێمە دەزانین کاتی دەست
بەتاڵی سوودبەخش گرنگە بۆ گەنجان .زۆر جار ئەو چاالکیانەی گەنجان هەیانە لە دوای کاتی قوتابخانە دەبێتە
مایەی درست بوونی تۆڕی پەیوەندی و گەشەی کەسایەتی ،ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر قوتابخانەو دواتریش لە
ژیانی کاردا.
شوێنەکەمان لە مێستەریەتە لە ئینفانتیری گاتان  ١٠لە ڤیکخوی Mästeriet på Infanterigatan 10 i Växjö

ئەوانەی سەردانی ماڵپەڕەکەمان دەکەن دەتوانن ئەو هاوپەیفینانە بخوێننەوە کە لەگەڵ گەنجان ئەنجام دراوە و
توانیویانە بیرۆکەکانیان بکەن بە واقیع .هەروەها زانیاری هەیە سەبارەت بە پەیوەندی لەگەڵ ڕاوێژکارلە ژیانی
کار کە خاوەنی زانیاریەکی زۆرە سەبارەت بە خستنە بازاڕی کااڵ ،پێشەوایی لە کاری کۆمەاڵیەتی و
ئاوێتەبوون.
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