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 مجموعة العمل من اجل حقوق االطفال والنساء )جمعية مسجلة(
 )أكيفرا جمعية مسجلة(

Aktionsgemeinschaft für Kinder- und Frauenrechte e. V. (Akifra e. V.)  
c/o Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V.  

Kreuzstraße 7 
01067 Dresden 

Telefon: 0351-6539109 
E-Mail: line@moveit-young.de 

Internet: www.moveit-young.de, https://www.facebook.com/MoveItYoung 
 

 18الي  10أوقات عملنا: االثنين الي الجمعة من الساعة 
 

  75و 62والباص  12، 4، 2، 1خطوط الترام 
 Prager Straßeموقف  12و 11و 9و 8وخطوط الترام  Pirnaischer Platzموقف 

 
 مجموعة العمل من اجل حقوق االطفال والنساء )جمعية مسجلة( )أكيفرا جمعية مسجلة(

 
 من نحن:

تعمل جمعية أكيفرا منذ سنوات من اجل حقوق األطفال والنساء. وخطة سياستنا التنموية تكمن في التعاون والتواصل المباشر مع 
المحلية في افريقيا من اجل دعم وتأهيل ومأسسة هذا المجال غير المنظم مركزيا. وفي الوقت الراهن ندعم مشاريع في المنظمات 

 كينيا واوغندا.
 

 ما نقدمه:
“MOVE IT! YOUNG 

و وثائقي( نقدم اهذا المشروع هو برنامج تعليمي لألطفال والشبيبة في ساكسونيا. في األيام التي ينفذ فيها المشروع )مثل فيلم روائي 
في دار السينما او في المدرسة موضوعات سياسية عن حقوق االنسان والسياسات التنموية. ويجري التعمق في محتوى الفيلم من 

خالل طرق تفاعلية او العاب وبإمكان المشاركين التعرف على مختلف األوضاع الحياتية والتحديات المرتبطة بذلك.  وينفذ المشروع 
االبتدائية والمتوسطة والثانوية والمدارس المهنية ومدارس التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ودور االنشطة الشبابية  في المدارس

وحيثما وجد مهتمون. ومحتوى المشروع متوافق مع البرنامج المدرسي ويتناسب مع السنوات المدرسية والمواد التعليمية.  ويحتاج 
 وحدات تعليمية.   7الي  4اجراء المشروع زمنيا من 

 والمشاركة تتطلب اسهاما ماليا بسيطا.
 

 نتحدث األلمانية واالنجليزية

 
Ausländerrat Dresden e. V. 

 مجلس األجانب في درسدن )جمعية مسجلة(
Heinrich-Zille-Straße 6 

01219 Dresden 
Telefon: 0176-344640970  

(Projekttage      )ايام المشروع
0176- 78021611    

 Politische Bildung)التثقيف السياسي (
E-Mail: projekttage@auslaenderrat.de  

Internet: www.facebook.com/projekttagegrenzenueberwinden 
 

 بعد االتفاق هاتفيا 12الي  10أوقات عملنا: االثنين الي الخميس من الساعة 
  85و 75و 63و 61وباص  13و 9خطوط ترام 

 Wasaplatzموقف 
 

 مجلس األجانب في درسدن )جمعية مسجلة(

http://www.facebook.com/projekttagegrenzenueberwinden


 
 من نحن:

في  .  وتعنى الجمعية بمصالح المهاجرين والالجئين1990مجلس األجانب في درسدن )جمعية مسجلة( في سنة  ت جمعيةتأسس
في توفير الظروف لتلبية المتطلبات الثقافية واالجتماعية والسياسية من أجل مساعدة درسدن. هدف عمل المجلس هو االسهام 

المهاجرين والالجئين على االندماج في المجتمع األلماني، ودعم وتقوية عزيمتهم للمثول بأنفسهم طارحين قضاياهم أمام مختلف 
لمهاجرين االستشاري لمكتب ال" وهو يضم عالمياللقاءات ال"مركز  هوالجمعية قر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. م

 والمهاجرات، وكذلك قاعات ألنشطة األطفال والشبيبة، وكذلك لشئون األسر. إضافة إلى ذلك هناك فرعان آخران للجمعية.
 

 :ما نقدمه
 برنامج "فلنتجاوز الحدود"

 المشروع التعليمي يقدم للمدارس ومؤسسات التدريب برنامجا تعليميا 
التالميذ والتلميذات في السنة المدرسية الثامنة وكذلك المتدربين من الشبيبة مدخال لتفهم قضايا الهجرة جد ساعات اربع وفيه يلمدة 

واللجوء والعنصرية. وهدف المشروع هو تشجيع الشبيبة التي تعيش في المانيا كمجتمع هجرة ل "تجاوز الحدود" بمعنى تبني األفكار 
 لسلوكيات التمييزية واالنخراط بنشاك في المجتمع المدني.المناهضة للعنصرية ول

ويقوم بتقديم المشروع شابان من نشطاء المجتمع المدني واللذان تلقيا تدريبا خاصا في االلقاء وادارة الحديث. وتتضمن الوسائل  
عمل، ومتابعة إدارة الحوات. وينفذ المنهجية تمرينات تفاعلية، والعاب، والتعامل مع الوسائط اإلعالمية، ومرافقة مجموعات ال

 البرنامج عادة قاعات مركز اللقاءات العالمي. وفي بعض الحاالت نذهب للمدارس والمؤسسات التدريبية.
 

 نحن نتحدث األلمانية واالنجليزية ولغات أخرى )حسب المشاركين( 
 

 التثقيف السياسي
ومواطني درسدن.  ويعقد مجلس األجانب شهريا أمسية للتباحث في يعمل مجلس األجانب لنشر الثقافة السياسية لكل مواطنات 

القضايا السياسية اآلنية. ونجد في العمل المشترك مع مؤسسة فريدريش ايبرت شريكا متميزا يعتمد عليه. ويستمع الجمهور الي 
ه المحاضرات موضوعات تتعلق بقضايا سئلة واآلراء المتعددة.  وغالبا ما تتناول هذمحاضر او محاضرة ثم تدور مناقشة مفتوحة لأل

الهجرة. وأحيانا تنظم المحاضرات والندوات في قاعات أخرى. ونحن نرحب بكل الضيوف المهتمين بالموضوعات التي نطرحها 
 للنقاش.  

 
 نتحدث األلمانية واالنجليزية

 

 
 شبكة السياسة التنموية في ساكسونيا )جمعية مسجلة(

 
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V. 

Kreuzstraße 7 
01067 Dresden 

Telefon: 0351-4923364, 0160-91525479 
Fax: 0351-4923360 

E-Mail: kontakt@einewelt-sachsen.de 
Internet: www.einewelt-sachsen.de, http://www.einewelt-

sachsen.de/publikationen/bildungsmaterialmappe-zur-ausstellung 
 (Altmarkt )محطة النزول 4و  2و 1الوصول الينا بخطوط الترام 

Straßenbahnlinie 8, 9, 11, 12, Bus 62 ( Prager Straße), Straßenbahnlinie 1, 2, 4, 3, 7 ,12, 
Bus 62, 75 (Haltestelle Pirnaischer Platz) 

 
Das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e. V. 

 
 شبكة السياسة التنموية في ساكسونيا )جمعية مسجلة(

 
 من نحن:

 من مجموعات السياسة التنموية 50شبكة السياسة التنموية في ساكسونيا )جمعية مسجلة( هي اتحاد تنشط في اطاره حاليا 
ومجموعات التبادل الثقافي. وكإتحاد تربط الشبكة اهتمامات مبادرات مجموعات السياسة التنموية في ساكسونيا وذلك على سبيل 

المثال بأن تفعل وزنها السياسي من اجل المشاركة في تحديد وتحسين االطار المادي للعمل من اجل عالم واحد. شبكة السياسة 
كتساب مهاجرات ومهاجرين للعمل في مشاريعها الجارية، وأيضا من اجل دعم مجموعات المهاجرين التنموية تبذل الجهد من اجل ا

في إطار التعاون التنموي. ولشبكة السياسة التنموية في هذا المجال مهمات رئيسية ثالث: ضمان القيام بوظيفة تعليمية، وإعالمية، 
ها اإلعالمي تقديم معلومات بانتظام عن السياسة التنموية لوالية ساكسونيا وخدمية، ذلك بالدرجة األولى تجاه أعضائها. ويشمل نشاط

http://www.einewelt-sachsen.de/publikationen/bildungsmaterialmappe-zur-ausstellung
http://www.einewelt-sachsen.de/publikationen/bildungsmaterialmappe-zur-ausstellung


ما يستجد في موضوعات الهجرة والسياسة التنموية وعن تنظيم الجمعيات وعن المؤتمرات المفتوحة. وفي الوقت نفسه تعمل  وعن
اكسونيا ومنظمات المهاجرين.الشبكة كنقطة محورية في التواصل بين المبادرات في مجال السياسة التنموية في س  

 
 ما نقدمه:

اسود". ماذا سيكون لو... آفاق جديدة في صور عادية –معرض "ابيض   
 

لون البشرة، أي أن كل عن  النظر بغضفلنتصور اننا نعيش في عالم يتمتع فيه كل انسان، امرأة أو رجل، بنفس الحقوق واإلمكانات 
شخص يستطيع ان يقوم بأي دور بدون ان يفاجئنا ذلك. وقد قمنا باختبار، إذ عرضنا مجموعة من الصور إلتقطت خالل التعاون في 
العمل التنموي، على رجال ونساء من المارة في شوارع درسدن وبرلين أزواج من الصور تحمل نفس المنظر ولكن بأدوار متبادلة 

اسود" قدمنا الصور وردود فعل من سألناهم عن -عن عناوين وعن تعليقات مناسبة لهذه الصور. وفي معرضنا "ابيض وسألناهم
المناظر التي شاهدوها على خمس من الفتات من القماش. تبديل األدوار يقلب الواقع اإلعالمي للمشاهد رأسا على عقب ويتيح المجال 

 إلظهار الرؤى النمطية. 
سنتيمتر(، وتصميم من الحديد الصلب )أعمدة حديدية تقف عموديا( تمثل غرفا  120الفتات من النسيج )بطول  5 معطيات تقنية:

سنتيمتر.  ويمكن تركيب التصميم في احد األركان او في وضع  80أمتار، العمق  6داخلية ارتفاعها متران. والطول الكلي نحو 
سنتيمترا( مثبت بها اكثر من عروة لتعليقها. ايجار  120النسيج )طول القطعة قطع من  5أمتار أو بمحيط طوله  3دائري: القطر 

يورو. 25المعرض في األسبوع   
 

أسود"-التعليمية "ابيض الصور البوم  
 

يعد هذا االلبوم مكمال للمعرض. ويحتوي مواد تعليمية عن موضوع توزيع األدوار في عمل التعاون التنموي. وبخمسة أساليب 
زء منها يعتمد أسلوبا مسليا، يتم االقتراب من الموضوع. ونوصي باستخدام هذا االلبوم لمجموعات ورش العمل والتي تفاعلية، وج

 تريد بحث هذا الموضوع بشكل عميق.

 
 

 الحدائق العالمية في درسدن )جمعية مسجلة(
  العنوان البريدي:

Internationale Gärten Dresden e. V. 
Erlenstraße 9 

01097 Dresden 
 

 العنوان للزوار:
Gemeinschaftsgarten 

Pfotenhauerstraße 103 
01307 Dresden 

  البريد االليكتروني
E-Mail: info@gaerten-ohne-grenzen.org 

Internet: www.gaerten-ohne-grenzen.org 
 

 مواعيد الزيارات: 
المشتركة مفتوحة كل السنة وطوال اليوم. وتمتد فترة النشاط الحديقة  

الرئيسية من شهر مارس الي أكتوبر. ال توجد مواعيد ثابتة للمقابالت. ويمكن دائما االتفاق على موعد.     
 (Johannstadt )النزول في موقف 62باص رقم للوصول الينا:    

 (Pfotenhauer Straße  موقف)النزول في  64وباص رقم   
  

 الحدائق العالمية في درسدن )جمعية مسجلة(
 

 من نحن:
في الحديقة المشتركة التابعة لجمعيتنا يلتقي الناس ليعملوا معا في زراعة الفواكه والخضروات والزهور، ولينظموا مناسبات لتبادل 

الرأي والتعلم من بعضهم البعض. والحديقة مفتوحة لكل الناس. ولكن الجمعية تهدف بشكل خاص مكانا يتشارك فيه الناس من 
 مختلف األصول 

ساواة وبإرادتهم الحرة في تطوير مشروع الحديقة.على قدم الم  
يلد في الجمعية.  20شخصا من  80ويمثل الالجئون مجموعة يهتم المشروع بشكل خاص بإشراكها. حاليا يشارك   

 
 ما نقدمه:

 

http://www.gaerten-ohne-grenzen.org/


لعالمية.  المشاركة في مشاريع الجمعية تتيح التقاء أناس من أصول قومية شتى وطابع ثقافي واجتماعي مختلف في الحدائق ا
 المشاريع الجماعية المكثفة تدفع االندماج والتسامح واالحترام المتبادل. والمشروع مفتوح للجميع.  اال انه موجه باألساس ل 

 للمواطنين من أصول مهاجرة ويستهدف الالجئين وطالي اللجوء.  
 

واالسبانية، واالنجليزية، والبنجابية، والكردية، والتركية،  نحن نتحدث الروسية، والعربية، والفارسية، واالردو، والصينية، واليابانية،
 والهولندية، والتشيكية، واإليطالية، وااللبانية، والفرنسية، واالكرانية.

 

 
 

 مجموعة عمل والية ساكسونيا للتعليم السياسي الثقافي في )جمعية مسجلة( 
LAG politisch-kulturelle Bildung Sachsen e. V. (pokuBi) 

Schützengasse 18 
 0174-8032276الهاتف: 

  sachsen.de-kontakt@pokubi :البريد اإللكتروني
  sachsen.de-www.pokubi  :اإلنترنت

 
 عن طريق الهاتف، عن طريق البريد اإللكترونيالتواصل  18-14والخميس  12:00حتي  10:00ساعات العمل لدينا: األربعاء 

 
 Bahnhof Mitte)   -)موقف10، 6، 2، 1الترام و   Kongresszentrum) وقفم)11 الترام خطوطتصلون الينا ب

 
 

 في )جمعية مسجلة(مجموعة عمل والية ساكسونيا للتعليم السياسي الثقافي 
 

 :من نحن
 حلقات دراسية. نقوم بتنظيم نحن منظمة غير ربحية 

 .الديمقراطية في ألمانيا وساكسونياتي تهدد حول مظاهر النازية الجديدة والعنصرية والظواهر الننشر معلومات  نحن... 
 الظلم االجتماعي. وضاعغير المقبولة وأالسلوكيات ... ونسعى لتمكين الرأي العام من اكتشاف وفضح 

 ... وندعم الثقافة الديمقراطية واالجواء التي تضمن لإلنسان حرية اإلرادة ونعمل من أجل بناء مجتمع للهجرة ال تمييز فيه.
 
 :روضناع
 

 حلقة دراسية "العنصرية في مرمى النظر... من أجل مواجهة فعالة للسلوكيات العنصرية"
أوروبية ودولية حول الوضع االجتماعي ومنها تقارير من الدراسات الحديثة، العديد في ألمانيا: تعد ظاهرة اجتماعية معتادة العنصرية 

تويات جميع مسإذ انها بادية على ح أن العنصرية هنا ليست ظاهرة هامشية، ووضجمهورية المانيا االتحادية تبين بكل واالجتماعي في 
على عله ركب يمارس فالعنصرية كنظام محلقتنا الدراسية نوجه النظر الى في  ،جتمع بأشكال متعددة ومتغيرةالمشتركة في المالحياة 

أيضا ذا النظام ه نظر اليرق مختلفة. ونحن نمن يعيشون فيه بطجميع يؤثر على في المجتمع، وبنيوي المستوى الفردي والثقافي وال
ويمكن . العنصريةيتسم بفي مجتمع  تصرفللمن ثم نصوغ امكانات العنصرية ومع تجارب سلبية الذين مروا بمن وجهة نظر الناس 

وهنا تستخدم تجارب مر بها الناس من المشاركين البالغين مسرح المنتدى. في أوغوستو بوال  ةطريقللتصرف على بدائل ة تجرب
 للتدريب على الشجاعة األدبية. 

 
 .سبانية والروسية واألوكرانيةنتكلم اإلنكليزية واأللمانية والبرتغالية واال

 
 

 الخلفيات والتطور الراهن -النازية الجديدة
 

ازيين . ولكن كيف التعامل مع نمجابهة االثنين بالرفض ليس أمرا صعبا، وتحية "هايل هتلر" أيضا. الجميع هالصليب المعقوف يعرف
الرجال والنساء من و ؟!تشي غيفارايحمل صورة تي شيرت يرتدون ن جدد ون نازيوشددمت؟ من خارج هذه الصورة النمطيةجدد 

الذين يتحدثون عن االشتراكية، وكثيرا  )حزب النازيين الجدد الذي يسمي نفسه الحزب القومي الديمقراطي( NPD   قيادة حزب ال
عالم تتضح لكم م. سحل لغزه ظاهري نريد. هذا التناقض اللليمين المتطرفنسجم مع يال كل هذا ، قبوالالعنصرية  تهم دعايتجد  ما

دعاية النازية الجديدة )نقد العولمة، المسألة االجتماعية وغيرها، وبمساعدة من الأيديولوجية النازيين الجدد باستخدام أمثلة محددة 
تناول ونيدة. ظاهرة النازية الجدنمهد بأسلوب بسيط لفهم  – ألفالم، والموسيقى، والنشرات، والرموزمثل  -مختلفة ية وسائل إعالم

أمثلة عملية من األقاليم ونناقشها في تحقيقا لهذه الغاية، نحن نناقش أيضا إمكانات التدخل. نجاح النازيين "الجدد" وبالنقد ظروف 
 .مجموعات صغيرة

 
 .نحن نتكلم األلمانية واإلنجليزية

 

mailto:kontakt@pokubi-sachsen.de
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 للتصرف بشكل مهنيآفاق  -ألمانيا كمجتمع هجرة" "

 ر تصورات كل ذلك يغي، الوافدةوتغير الواقع االجتماعي في ألمانيا في نواح كثيرة: أنماط الحياة، والسير الذاتية واللغات تميز الهجرة 
 االنتماء واالغتراب، عن أسئلةعادية" ويسمح بنشوء فهم جديد للعالم وبديهيات جديدة. ويعاد من جديد طرح الحياة العن " المجتمع

وعدم المساواة واإلقصاء. ما هي النتائج المترتبة على العيش في مجتمع الهجرة للسلوك االجتماعي والمهني؟ تعامل مع االختالف، وال
تمع مجكيف يمكن للسمات الخاصة المميزة ل ؟ ظواهر الهجرة في تركيبها المتداخل ومراعاتها في الممارسة العمليةكيف يمكن فهم 

 ر المناسب؟ تجد االعتباأن الهجرة في الواليات الجديدة 
شكال التاريخية للسلوك المجتمعي تجاه الهجرة في المانيا وتناقش أنظمة االنتماء اال تبحثلهذه القضايا، والحلقة الدراسية مكرسة 

شئة اوباالستناد الى تقارير خبرة نصوغ مع المشاركين قواعد للسلوك ترشدنا في تعاملنا  مع التعددية النتمييز. الفعالة والبنى القوية لل
 عن الهجرة. 

 
 .نتكلم اإلنكليزية واأللمانية والبرتغالية واالسبانية والروسية واألوكرانية

 
 

 مجلس الالجئين في سكسونيا )جمعية مسجلة(
Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. 

Dammweg 5 
01097Dresden  

 الهاتف:
0351-87451710 

 fluechtlingsrat.de-info@saechsischer البريد اإللكتروني  
 fluechtlingsrat.de-www.saechsischerاإلنترنت  

 
 مساء االثنين والخميس حسب االتفاق 13-11مساء، الجمعة  15-11الثالثاء واألربعاء االستشارات: 
 ( Louisenstraßeوقف م) 8و 7خطوط الترام 

 (Bischofsplatz وقفم(13خط الترام 
 

 مجلس الالجئين في سكسونيا )جمعية مسجلة(
 

 :من نحن
لحماية الناس الالجئين ولتأمين ظروف سكنى انسانية في والية سكسونيا. ويساند  1991منذ عام مجلس الالجئين في ساكسونيا ينشط 

 .في والية سكسونياقانون معونة الالجئين المجلس المصالح المشروعة لالجئين ويراقب تنفيذ إجراءات اللجوء وتطبيق 
 

 ما نقدمه:
في المبادرات والجمعيات ولتالميذ المدارس وفي مؤسسات أخرى ينظم مجلس الالجئين في سكسونيا دورات تأهيلية للناشطين 

للتوعية بموضوع اللجوء ومن اجل التغلب على االحكام المسبقة وإثارة التعاطف مع طالبي اللجوء. وتستهدف هذه الدورات بشكل 
 .خاص كسب متطوعين للمساهمة في مساعدة الالجئين

 
لية، والهولندية، والعربية، والفارسية )الفارسية والداري والطاجيك(، والتركية، واألوزبكية، نحن نتكلم اإلنجليزية، والفرنسية، واإليطا
 .والتركمانية، والتترية، والكردية واألوردو

 
 )جمعية مسجلة( األوروبيتفاهم االفريقي جمعية ال

 أفروبا )جمعية مسجلة(
Verein für afrikanisch – europäische Verständigung e. V.  

(Afropa e.V.) 
 

Martin-Luther-Straße 21 
 Dresden01099   

   الهاتف: 
0176- 38803427 

   verein@afropa.org :البريد اإللكتروني
  www.afropa.org :اإلنترنت

 
 طريق البريد اإللكتروني أو الهاتفعن زيارة: حسب االتفاق ساعات ال

 13و 6و 11الترام الوصول الينا: 
 ، Bautzner/ Rothenburger Straße) وقف)م 

mailto:info@saechsischer-fluechtlingsrat.de
mailto:info@saechsischer-fluechtlingsrat.de
http://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/
mailto:verein@afropa.org
http://www.afropa.org/


  Straße   (Pulsnitzer وقف)م11 ترام 
 

 )جمعية مسجلة( األوروبيتفاهم االفريقي جمعية ال
 أفروبا )جمعية مسجلة(

 
 :من نحن
جمعية لتعزيز التفاهم اإلفريقي األوروبي. وهدف يس تأسقام عدد من االفريقيين وااللمان المقيمين في درسدن ب   2003في عام 

. ويتعاون في الجمعية أعضاء من أصول قومية مختلفةجتمع في كلتا القارتين. مالقضايا تاريخ، وثقافة، وبالجمعية هو إيقاظ االهتمام 
ها ع. ومنمجموعة متنوعة من المشاريفي تنفيذ بالفعل نجحت الجمعية في وءات تجمع بين الثقافات. المشورة وتنظم لقاوتقدم الجمعية 

في العطلة طفال وهو مشروع لأل مشروع "السجادة الطائرة"و"، االفارقة في درسدن يوجهون لكم الدعوة -بيتنا مشروع "درسدن
 "."أفريقيا اليومعندي سؤال" وفيلم ومشروع فيلم "المدرسية، 

 
 :عروضنا

تحتل ون كل أنشطة الجمعية. شغالهما موضوعان ياالتصاالت بين الناس من مختلف الثقافات وإقامة العنصرية التغلب على النظرة 
في تنظيم الذكرى السنوية لجورج جومونداي الذي راح ضحية اعتداء عنصري أهمية خاصة. وبتقديمنا المشورة الجمعية  مشاركة

 .العنصريندعم األشخاص الذين تعرضوا للسلوك النصح و
 

سبانية، االوية، البلغاروالتركية، وعند الحاجة يمكن توفير إمكانية التخاطب بنحن نتكلم األلمانية، البرتغالية )اللغة األم( واإلنجليزية. 
 .السواحلية والفرنسيةو

 
 

 (جمعية مسجلة)التعاون مع شباب شرق أوروبا 

(ZMO-Jugend e. V.) 

Kipsdorfer Straße  100  

01277  Dresden 

الهاتف:  0351-2899276  

        

 zmo-jugend@web.de :البريد اإللكتروني  

www.zmo-jugend.de :اإلنترنت   

 

مساء 22إلى  19ة في الشهر يوم السبت مرة واحدنفتح في االوقات التالية:   

  )نفس الموقف(  87، 85، 65خطوط الباص  Altenbergerstraße) )الموقف 10، 4خطوط الترام 

 

جمعية مسجلة –التعاون مع شباب شرق أوروبا   

(ZMO-Jugend e. V.) 

 من نحن:

نحن منظمة غير ربحية ومنظمة مستقلة معترف بها من هيئة رعاية الشباب. الهدف الرئيسي لعملنا هو دعم الشباب من ذوي 

ونشجع اسهامهم في تعزيز  –الخلفيات المهاجرة في جهدهم لالندماج االجتماعي والثقافي، كما ندعم حفاظهم على ما أتوا به من ثقافة 

. برامج العمل مع األطفال المدينةا مفتوحة على حد سواء للمهاجرات والمهاجرين ولكل اطفال وشبيبة التفاهم بين الثقافات. عروضن

والشبيبة في جمعيتنا متنوع ويشمل االستشارات، والنشاط في المجموعات، وبرامج حرة وأخرى مخصصة لموضوعات، وكذلك 

 مشاريع ومناسبات منفردة.

 

 عروضنا:

نقاشات مسائية –على كوب من الشاي" "  

هدف مشروعنا هو إعطاء الشباب من أصول مهاجرة ووالديهم )بالتناوب أو معا( فرصة للتداول في الموضوعات التي تشغلهم، 

ولتبادل الخبرات، وللبحث عن حلول للمشاكل المشتركة أو الشخصية.. على كوب من الشاي. ومن المهم للنقاشات المسائية ان تعالج 

الي يشغل المشاركات والمشاركين. وغالبا ما يطرح موضوع العنصرية والتمييز على الطاولة. ويجري الترحيب موضوعا يمس وبالت

بالمشاركين في جو مألوف يشجعهم على مناقشة الموضوع واالدالء بأفكارهم وطرح ما يرونه من حلول. ونهدف بمشروعنا أن تتاح 

اتهم الوقائية ومواردهم الشخصية، كما نهدف الي التغلب على األحكام المسبقة. الفرصة للمشاركين للتعبير عن أنفسهم، وتعزيز قدر

بهذا المشروع نشجع العديد من األفكار واإلجراءات لتحفيز الشباب ووالديهم على تطبيق هذه األفكار في الواقع مشاركة في عملية 

 التكامل.

 نحن نتكلم األلمانية والروسية

mailto:zmo-jugend@web.de
http://www.zmo-jugend.de/

