
Desenvolvimento Político (Entwicklungspolitik) __________________________________________________________ Arche noVa - Initiative für Menschen in Not e. V.) Weißeritzstraße 3 01067 Dresden  
℡ 0351-48198421 / -22 
� 0351-48198470 E-Mail: education@arche-nova.org Internet: www.arche-nova.org  Nosso horário de trabalho: por consulta marcada e por e-mail ou telefone  Usa carro eletrico linha 11 (paragem Congresszentrum), linhas de eléctrico 1, 2, 6, 10 (paragem Bahnhof Mitte), carro electrico (paragem Bahnhof Mitte )  Arche noVa - Iniciativa para ajuda humanitário e. V. (Arche noVa Initiative für Menschen in Not e. V.)  Quem somos nós: O objetivo do trabalho da associação que foi fundada em Dresden, em 1992, é o desenvolvimento sustentável de estruturas que permitam a todas as pessoas uma vida digna, sem dificuldades. Nesta meta a Arche Nova como ator de emergência para ajuda em catástrofes, e orientadadora em ajuda no desenvolvimento e cooperação para com os países chamados do Sul. Nós realizamos projetos em 32 países até à data. Em projetos com foco no abastecimento de água, saneamento e educação sanitária, que até agora garantiu mais de 1,3 milhões de pessoas para acesso de longo prazo á água e saneamento em áreas rurais. Na Alemanha, esta associação foi levantada após o programa de alívio de inundação em julho de 2003. Desde 2003 a Arche Nova oferece também temas sobre a educação política de ajuda para o desenvolvimento na Saxónia. Em 2011 estas ofertas foram estendidas para Brandenburg e Berlim.  Nossas ofertas: "Um mundo = Teu mundo" O projecto educativo inclue anualmente mais de 100 dias de projetos interativos de aprendizagem global para escolas, grupos de jovens aprendizes e; Formação de professores e multiplicadores. Este projecto também inclui eventos públicos para adultos em bibliotecas. O trabalho se concentra em áreas rurais na Saxônia e de Brandemburgo.  "Departameno de aprendizagem global na Saxónia" O Centro promove a aprendizagem global e Educação para o desenvolvimento sustentável na Saxónia através das seguintes medidas: - Formação de professores e seminários para os cursos de formação de professores - Os eventos públicos, tais como palestras em bibliotecas Para os que queren ser conselheiros de associações que atuam na Educação Global, ou - - Redatores no portal de Internet:www.bne-sachsen.de  - Trabalho de Lobby networking e divulgação pública  
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"Globalise - me" Globalize me Para trazer a educação global para os serviços de juventude na saxónia é o objetivo deste projecto. Èste projecto é realzado tanto no domínio de trabalhos para casa assim com para os jovens à tarde nas escolas. Oferecemos para escolas semestralmente grupos de trabalho em seção escolar durante todo o dia sobre o tema "viagem mundo de alimentos" e "Viagem mundo de águas". Nós desenvolvemos uma mala de métodos de aprendizagem global no domínio da aprendizagem aberta para juventude, cujas instituições educacionais poderam alugar a mala com uma taxa de 15 euros. A mala pode também ser usada individualmente. Ver vários cursos de formação para profissionais no domínio completar do programa da juventude.  Nós falamos Inglês e Alemão.  Quilombo –eine Weltladen e. V. Reisewitzer rua / Schillingstraße 7 01159 Dresden  
℡ 0351-4221123 
� 0351-4221123 E-Mail: info@quilombo-dresden.de Internet: www.quilombo-dresden.de  Nosso horário de trabalho: se não há eventos do grupo, em seguida, de segundas a sábados das 9 a 15 horas e das 15-19 hoaras (telefone para simplificar o planeiamento)  Usa as linhas de eléctrico 6, 7 e 12 e as linhas de autocarro 61, 63, 90 e 333 A (paragem Tharandterstraße)  Filial Dreikönigskirche Foyer Casa da Igreja Hauptstraße 23 01097 Dresden  Nosso horário de trabalho: Das segundas as sexta-feiras das 15 a 18 horas, sábado das 10-18 horas e em eventos Quilombo - uma Loja do mundo e.V (Quilombo – eine Weltladen e. V.).  Quem somos nós: Desde 2 de outubro de 1990, a associacao „Eine Welt“ encontra-se no oeste de Dresden, na zona de Löbtau. Em 01 de setembro de 1993 abrimos também uma filial na Dreikönigskirche em Dresden.  Nossa oferta: Principalmente por voluntários de diversas instituições educacionais e grupos profissionais nós tentamos promover em projetos sociais com mais de 1.000 alimentos e produtos artesanais (por exemplo em cooperativas) em África, a educação na América Latina e na Ásia sobre o consumo crítico e "política com sexto de compras". Para pré-escolas, crianças, estudantes, estagiários, famílias e adultos, em grupos de eventos, a idéia do comércio justo (como uma pequena compensação dos 500 anos durante o período colonial). 
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Principalmente durante os meses de verão usamos convites para festas de fim de semana e similares para darmos informações, educação, tenda de vendas, placas de vídeo e 30 instrumentos para experimentar como forma de despertar atenção para o nosso trabalho.  Nós falamos Inglês e temos conhecimentos básicos de espanhol e francês e hindu.  Sadhana-Bündnis zur Hilfe für menschen mit Behinderung in Indien e. V. Böhmische Straße 33 01099 Dresden  
℡ 0351-2514211 E-Mai: info@sadhana-deutschland.de Internet: www.sadhana-deutschland.de Nosso horário de trabalho: por consulta marcada e por e-mail ou telefone  Sadhana - Aliança para a assistência às pessoas com deficiência na Índia e. V. (Sadhana-Bündnis zur Hilfe für menschen mit Behinderung in Indien e. V.)  Quem somos nós: A associação tem a finalidade de ajudar pessoas com deficiência na Índia, independentemente da fé, raça, sexo ou nacionalidade através de medidas específicas de reabilitação e treinamento. Como associação apoiamos o trabalho de uma ONG em Bangalore e Tavarekere no sul da Índia.  Nossa oferta: De acordo com o princípio da reabilitação baseada na comunidade (RBC - Reabilitação Baseada na Communitiy) tratamento médico no local, prevenção e rehabilitação, apoio e orientação aos familiares das pessoas com deficiência é tão importante quando as medidas de reabilitailitação foren realizadas na escola e no trabalho. O trabalho é feito exclusivamente por profissionais indianos e é destinado a pessoas de todas as idades.  Falamos alemão.  Verein für afrikanisch-europäische Verständigung (Afropa e. V.) Martin-Luther-Straße 21 01099 Dresden  
℡ 0351-5635582, ℡ 0176-38803427 E-Mai: verein@afropa.org Internet: www.afropa.org  Nosso horário de trabalho:por consulta marcada e por e-mail ou telefone  Usa o carro electrico  linhas 11, 6 e 13 (paragem Bautzner/Rothenburger Straße), linha 11 (paragem Pulsnitzer Sttraße)  
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Associação Africana - europeia para entendimento (Verein für afrikanisch-europäische Verständigung ( Afropa e. V.))  Quem somos nós: Em cerca de 2003, alguns africanos e e alemães residentes de Dresden fundaram uma associação para a promoção de entendimento Africano-Europeia. O objetivo da associação de despertar interesse sobre a história, a cultura e os problemas sociais de ambos os continentes. Realizamos actividades comuns em associação e com pessoas de diferentes origens. A associação oferece aconselhamento e encontros interculturais e já implementou uma série de projetos com êxito. Exemplos disso são o projeto "Em casa, em Dresden – Africanos viventes de Dresden convidam", projeto feriado infantil "O tapete voador", o projeto do filme "Mio dinowuza. - Eu pergunto "e" „África hoje "  Nossa oferta: Nós organizamos palestras e debates sobre temas atuais, especialmente sobre África. Nós sempre nos esforçamos para transmitir uma imagem de África, que se diferencia da imagem dos media e, em particular, as pessoas de ascendência Africana podem ter uma palavra a dizer. Mesmo em projectos de jovens e das nossas crianças socioculturais, sempre afluen questões políticas e de desenvolvimento. O interesse da associação é de promover contatos iniciais para parcerias e projectos transnacionais.  Falamos Alemão, Português (língua materna) e Inglês. A pedido também transmitimos interlocutores e interlocutoras em turco, búlgaro, espanhol, Suáyili e francês.  


