Asociațiile comunitare din Calgary

Community Associations

Federația Comunităților din Calgary sprijină
Asociațiile Comunităților din Calgary (CAs) care
constituie cea mai mare parte din mișcarea
voluntarilor în oraș!
 150 Asociații Comunitare – bazate pe vecinătate
 20,000 voluntari entuziaști
 65% centre operează în comunitate
 Oferă programme sociale, recreaționale și educaționale
 Se preocupă de nevoile și problemele comunității
 Imbunătățește viața de cartier in Calgary
Pentru a contacta Asociația Comunitară locală sunați la 403-244-4111,
sau verificați pagina de web www.calgarycommunities.com și alegeți
“Găsește o Asociație Comunitară”

Federația Comunităților din Calgary
Ce este Federația Comunităților din Calgary?
Federația Comunităților din Calgary este o organizație suport pentru 150 de asociații
comunitare. Federația are de asemenea mai mult de 60 “membri activi” care sunt
comunități bazate pe principiul non-profit. Misiunea noastră este "să îmbunătățim viața in
comunitățile de vecini în Calgary oferind servicii și programe care sprijină și îmbunătățesc
subsțantial activitatea asociațiilor bazate pe comunitate."

Ce sunt Asociațiile comunitare din Calgary?
Asociațiile Comunitare sunt organizații de voluntari bazate pe vecinătate. 150 asociații
comunitare acoperă aproape întreg orașul, și au mai mult de 20,000 voluntari care lucrează
pentru a oferi suport social, educațional și recreațional locuitorilor săi. Din punct de vedere
al colectivității, rețeaua de asociații comunitare este cea mai mare mișcare de voluntari din
Calgary care muncește pentru un țel comun!
Asociațiile comunitare sunt prezente în toate formele și mărimile și sunt destinate să se
ocupe de toate problemele locale, oferte și necesități. Aproximativ 100 din acestea
operează în săli ale comunității sau facilități aferente. Indiferent de modelul sub care
operează, toate asociațiile noastre sunt conduse voluntari și federații de servicii și există
planuri speciale desemnate să ajute și întărească eforturile incredibile ale acestui grup de
voluntari. Federațion este o resursă pentru oricine dă piept cu realitățile de zi cu zi ale unei
comunități fără profit

Cum ajută Federația?
Federația are cinci departamente care ajută membri noștri în zone cum sunt: control
financiar și contabilitate, consultație și pregătire pentru probleme de planificare urbană,
suport guvernamental fără profit, comunicare și relații comunitare, și resurse pentru
construirea unor comunității sigure.
Federația are deplină încredere că valoarea incredibilă a membrilor organizației contribuie
la îmbunătățirea vieții comunităților din Calgary. Suntem mândri să servim asociațiile bazate
pe comunitate pentru că acestea au un impact major la nivel local. Încurajăm toți rezidenții
să se implice la nivel local. Angajați-vă.Implicați-vă.Fiți model. Fi parte a acesteia!
Contactați-ne!
(Tel) 403-244-4111 (Email) fcc@calgarycommunities.com
(Web) calgarycommunities.com

