پروژه

ا�ر پناهند�ان فرشت�ان نگه�ان
شﻮند

اين پروژه توسط )Zukunftswerkstatt (ZWR
 Rückenwind e.V.با همکاری پروژه زنان طرفدار
يونتا ) (juventaو مشاوره شمول و سﻼمت ) (BIGاجرا
می شود.

فرشتگان پناهنده « پروژه ای است که در آن
افرادی با سابقه فرار يا مهاجرت خود برای ساير
پناهندگان داوطلب می شوند .آنها بهعنوان
واسطههای زبانی و فرهنگی فعال میشوند و در
کنار خانوادههای پناهنده ،زنان و خردساﻻن بدون
سرپرست که خشونت يا ناتوانیهايی را تجربه
کردهاند به عنوان فرشتههای نگهبان می ايستند-
آنها »فرشتگان پناهنده« هستند!

به عنوان بخشی از اين پروژه ،به متخصصان تمام وقت و
داوطلبانه از رفاه کودکان و جوانان ،رفاه خانواده ،کمک به
معلوﻻن و کمک به پناهندگان و همچنين مدرسه و خدمات
بهداشتی مشاوره داده می شود و "فرشتگان پناهنده" توجه آنها
را به موانع احتمالی در کار خود جلب می کنند.
هدف ديگر اين پروژه افزايش آگاهی عمومی از حضور،
نيازها و پتانسيل پناهندگان در آلمان است.

در حاليکه  ZWRميانجی های زبان فرهنگی را در منطقه
 Rems-Murrآموزش و مستقر می کند ،اين پروژه توسط
شريک همکاری  BIGدر منطقه  Reutlingenانجام می شود.
صﻼحيت کارگران ماهر و افزايش آگاهی عمومی در سراسر
بادن -ورتمبرگ انجام می شود..

برای اطﻼعات بيشتر:
اين پروژه توسط )Zukunftswerkstatt (ZWR
 Rückenwind e.V.با همکاری پروژه زنان طرفدار
يونتا ) (juventaو مشاوره شمول و سﻼمت ) (BIGاجرا
می شود.

:از کانال های پروژه هم ديدن فرماييد

داوطلبان در دوره های آموزشی مختلف و دورهای تبادلی برای
کارهای سخت خود آماده می شوند.
در  ، ZWRبيست) "Fugee Angels" (20واجد شرايط
هستند ،که سپس در درجه اول به افراد در فرآيند پناهندگی و
همچنين افراد دارای تجربه پناهندگی و معلوليت مشاوره و حمايت
می کنند.
در پروژه بزرگ زنان 20 ،زن در حال يادگيری روش های
مختلف خودياری هستند تا سپس آنها را به حلقه خانواده و آشنايان
خود منتقل کرده و تا از آنها در خدمات حمايتی خانواده استفاده
کنند..

Zukunftswerkstatt
Rückenwind e.V.
Schillerstr. 9
71522 Backnang
Telefon: +49 7191 8096430
E-Mail: info@zwrev.de
www.zwrev.deادغام تامين مالی می
اين پروژه توسط صندوق پناهندگی ،مهاجرت و
.شود

اين پروژه ازاول جوﻻی  2020آغاز و تا 30
سپتامبر  2022اجرا خواهد شد.

ﺷﻤﺎ ميخواهيد بيشتر در مورد پروژه يﺎد بگيريد؟
!پس در صورت تمايل با افراد مسئول تماس بگيريد!
مسئول منطقه :Rems-Murr-Kreis
Hannah Nothstein
E-Mail: hannah.nothstein@zwrev.de
Telefon: 01590 1235146

در حاليکه  ZWRميانجی های زبان فرهنگی را در منطقه
 Rems-Murrآموزش و مستقر می کند ،اين پروژه توسط
مسئول منطقه :Reutlingen
شريک همکاری  BIGدر منطقه  Reutlingenانجام می شود.
Beate
 Schäfferسراسر
صﻼحيت کارگران ماهر و افزايش آگاهی عمومی در
E-Mail: big@pro-juventa.de
بادن -ورتمبرگ انجام می شود..

Telefon: 07121 3640872

:برای اطﻼعات بيشتر

از کانال های پروژه هم ديدن فرماييد:
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