
 

Zukunftswerkstatt  
Rückenwind e.V. 
Schillerstr. 9 
71522 Backnang 
 
Telefon: +49 7191 8096430 
E-Mail: info@zwrev.de 
www.zwrev.de 

رجى التواصل معنا  يلمزيد من المعلومات و التفاصيل  
:  على وسائل التواصل االجتماعي   

: زوروا مواقعنا على صفحات االنترنت   

عندما يصبح الالجئين مالئكة  
رحمة ال   

 
يد من المعلومات حول المشروع؟ز هل تريد معرفة الم   

ال تتردد بالتواصل على االرقام وااليميالت المدرجة في 
 االسفل 

 
 : Rems-Murr-Kreis ة منطق    في   ل سؤو م ال 

     
Hannah Nothstein 
E-Mail: hannah.nothstein@zwrev.de 
Telefon: 01590 1235146 
 

 : Reutlingen قة منط  في    ل ؤو س م ال 
Beate Schäffer 
E-Mail: big@pro-juventa.de 
Telefon: 07121 3640872 
 

ويستمر حتى   2020بدأ المشروع منذ تموز يوليو  
. 2022نهاية شهر ايلول سيبتمبر    

 
 

 المشروع 



  

Rems- Murr- Kreis في منطقة     ZWR  بينما ينشط فريق عمل 
الشريك االخر    افيين يقوم ويقوم بتدريب الوسطاء اللغويين والثق   

 Reutlingen     بتنفيذ المشروع في Frauenprojekt BIG 
 

  جميع   في   العام   الوعي   مستوى   ورفع   المتدربين   تأهيل   الهدف هو 
. فورتمبيرغ   بادن   أنحاء    

   
"Fugee Angels" 

تجربة   لديهم   الذين   األشخاص   فيه يتطوع   مشروع  هو 
سوف . آخرين   الجئين  أجل  من   الهجرة   أو   اللجوء 

 كوسطاء   يعمل هؤالء المتطوعين بشكل نشيط  
 والنساء  الالجئين   جانب   إلى  ويقفون   وثقافيين   لغويين 

 تعرضوا   الذين  بذويهم   المصحوبين   غير  والقصر 
. يوصف هؤالء على انهماإلعاقات  أو  للعنف   

"Fugee Angels"! 
 
 
 

  وجوالت مختلفة تدريبية دورات من خالل المتطوعين إعداد يتم
لتقديم المساعدة والمشورة   نقاشية لكي يصبحوا مؤهلين و  حوارية

في قضايا اللجوء وكذلك في مجال مساعدة ذوي االحتياجات  
 الخاصة. 

 
متطوعا. 20سوف يتم تدريب   ZWR من خالل الفريق التطوعي   

 
سوف يتم تدريب    Frauenprojekt BIG من خالل مشروع      

  لتطوير خبراتهم و وسائل المساعدة الذاتية  و  امرأة على طرق 20
  معارفهن و بالتالي لكي يستطعن نقل هذه الخبرات الى عائالتهن و

 استخدام هذه الوسائل في خدمات دعم االسرة.  

وع ، سوف يتل�� العاملون والمتطوعون   كجزء من الم��
� مجاالت رعا�ة  

النص�حة من اشخاص متخصصون ��
األطفال والش�اب ورعا�ة األ�ة ومساعدة ذوي 

� و  مساعدة ال  االحت�اجات الخاصة ومساعدة الالجئ��
�   العق�ات المدرس�ة و  لتخ�� 

� قد تواجههم �� الصح�ة ال��
� تأد�ة عملهم التطو�� اثناء   

 
  

تمكين الالجئين وزيادة الوعي   هو  ان الهدف االخر للمشروع
  التي قد تواجه القادمين الجدد الى المانيا.  العام باالحتياجات

 ان الجهة المنفذة لهذا المشروع هي الفريق االجتماعي
Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V.(ZWR) 

المشورة االجتماعية والصحية للنساء بالتعاون مع مشروع    
(BIG) von pro juventa 

طالبي اللجوء و  عم ه من صندوق دهذا المشروع تم تمويل
 المهاجرين و الندماج
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https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/zwr_ev/
https://www.facebook.com/zwr.ev/
https://www.youtube.com/channel/UCbOXR-5WnDkfIQeEZECYKyQ
https://www.instagram.com/fugees.bw/
https://www.facebook.com/Fugees.BW
www.zwrev.de



