Mga Samahan ng mga
Komunidad sa Calgary

Ang Pederasyon ng mga Komunidad ng Calgary ay suportado ng
Samahan ng mga Komunidad ng Calgary (Calgary Community
Associations-CAs) na bumubuo ng pinakamalaking kilusan ng
mga boluntaryo sa Lungsod!
 isangdaan at limampung (150) Kalipunan ng mga Komunidad – batay sa
kapitbahayan

 dalawampung (20,000) boluntaryo
 animnapu’t limang porsyentong (65%) nagpapatakbo sa mga sentro ng
komunidad

 Nagbibigay ng mga programang panlipunan, libangan at pang edukasyon
 Tinutugunan ang mga pangangailangan at mga isyu ng komunidad
 Pagpapaunlad sa buhay ng kapitbahayan sa Calgary
Upang makipag-ugnayan sa inyong lokal na Samahan ng Komunidad,
tawagan ang 403-244-4111, o bisitahin ang www.calgarycommunities.com
at pindutin ang “Find a Community Association”

Ang Pederasyon ng mga Komunidad sa Calgary
Sino ang Pederasyon ng mga Komunidad ng Calgary?
Ang Pederasyon ng mga Komunidad ng Calgary ay isang samahan na sumusuporta sa isang daan at
limampung (150) Samahan ng mga Komunidad. Ang Pederasyon ay meron ding mahigit na animnapung
(60) “service members” na mga batay sa komunidad na hindi tumutubo (community-based not-forprofits). Ang aming misyon ay mapaunlad ang buhay ng kapitbahayn sa Calgary sa pamamagitan ng
pagbibigay ng mga serbisyo at programa na lumilikha ng suporta at itinataas ang mga pangunahing
kumakatawan sa mga samahan ng komunidad.

Sino ang mga Samahan ng mga Komunidad sa Calgary?
Ang mga Samahan ng Komunidad ay mga samahan ng mga boluntaryo kapitbahayan sa komunidad. Isang
daan at limampung (150) samahan ng mga komunidad ay halos sumasaklaw sa buong lungsod, at
mayroong mahigit na dalawampung libong (20,000) boluntaryong nagtratrabaho upang magbigay ng mga
oportunidad na panlipunan, edukasyon at libangan para sa mga residente. Sa kabuuan, ang network ng
samahan ng komunidad ang pinakamalaking kilusan ng mga boluntaryo sa Calgary na nagtratrabaho
patungo sa iisang layunin.
Ang mga samahan ng komunidad ay may iba’t ibang hugis at laki at nakalaan sa pagtugon sa mga lokal na
mga isyu, mga oportunidad at mga pangangailangan. Humigit kumulang na isangdaan (100) nito ay
nagpapatakbo ng pangkomunidad na bulwagan at mga kaugnay na mga pasilidad. Sa kahit anong modelo
ito pinapatakbo, lahat ng aming mga samhan ay pinapangasiwaan ng mga boluntaryo at serbisyo ng mga
programa ng Pederasyon na natatanging nakadisenyo upang tulungan at patibayin ang mga pagsusumikap
nitong mga kahanga-hangang grupo ng boluntaryo. Ang Pederasyon ay isang dulugan ng kahit sinuman na
humaharap sa pang araw-araw na katotohanan sa pagpapalakad ng komunidad na hindi tumutubo.

Paano Nakakatulong ang Pederasyon?
Ang Pederasyon ay may limang (5) departamento na naglilingkod sa aming mga miyembro na sakop ang:
pagkuwenta ng pananalapi at bookkeeping, konsultasyon at pagsasanay sa mga isyu ng pagpaplano ng
lungsod, suporta sa hindi tumutubong pamumuno, mga pangkomunikasyon na relasyon sa komunidad, at
mga mapagkukunan sa pagbuo ng mga ligtas na komunidad.
Ang Pederasyon ay naniniwala sa kahanga-hangang halaga ng lahat ng mga kasapi sa samahan na nagaambag sa pag-unlad ng buhay ng kapitbahayan sa Calgary. Kami ay taas-noong nagsisilbi sa mga samahan
ng komunidad dahil meron itong malaking epekto sa lokal na antas. Hinihimok namin ang lahat na mga
residente na makisali sa antas ng komunidad. Lumahok. Sumali. Sumapi. Magbigay ng Inspirasyon. Maging
bahagi nito!

Makipag-unayan sa amin!
(Tel) 403-244-4111 (Email) fcc@calgarycommunities.com
(Web) calgarycommunities.com

