
دعم وتشجيع دوافع التعليم والعملتقديم المساعدة للتغلب على العوائق مشاريع تأهيل للشباب  الذين ليس لديهم  عقد عمل منتظمLohn + Brot /Artemisخدمة سوق العمل التأهيل في االمور األساسية - -Jobsuche المساندة في البحث عن وظيفه حسب القانون االجتماعي التفعيل والتدريب وتذليل العوائق - وتجهيز ملفات التقديم للوظيفة المساندة عند البحث عن وظيفة - فتح آفاق للمواطنين ذوو األصول المهاجرة(Büro Aktiv) مشروع بيرو اكتيف  لتنظيم العمل التطوعي أنشطة الجمعية- استجالب ومرافقة و تدريب المتطوعين- تنظيم الفعاليات- AWOبرامج اوقات الفراغ- أعياد خاصه با االتحاد ورحالت نزهه  لألعضاءوالكبار في كل االماكن التابعة لمنظمه عروض مفتوحة للصغار  - )األصدقاء مرحب بهم ايضا(  - االحتياجات الخاصةاتحاد الحياه المشتركة والتعليم المشترك ويهتم بشكل أساسي باندماجاتحادات مشتركة االتحاد الثقافي للتآلف لتعزيز التفاهم بين الشعوب والتربية والتدريب- Fulda, Petersberg, Großenlüder, Eichenzell und BurghaunBurghaun. المناطق التالية مراكز لكبار السن فيمراكزكبارالسن التابعة للمؤسسة- بورق هاون  مدرسه العناية بكبار السن في 
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Mehrgenerationhaus)في األماكن التالية المتنوعة ملتقيات للثقافاتاالندماج والتعليم Aschenberg, Familientreff Südend, Stadteilarbeit Ostend und Ziehers-Nord)المشاركة في المجاالت االجتماعية-استخدام على سبيل المثال  لمشروع  دليل االسرة-عروض تعليمية لألباء واألبناء عروض متنوعة الستغالل أوقات الفراغ- تقويه اواصر الجوار ودعم خدمات الرعاية األَُسرية- ايواء الالجئين و  دمجهم اجتماعياأنشطة خاصة بالهجرة و الالجئين- تقديم متطوعين في مجال تسهيل االندماج - غرف  مجهزه بشكل جيد لمجموعات العمل   --برامج لشغل اوقات الفراغ ُمشرف عليها تربوياً في ملتقى االطفال والشباب في الجنوب ومقهى بنماأيضا نقدم كما في فروعنا الموجودة في محيط المنطقة كذلك أنشطة خاصة باألطفال والشباب- : يعمل مكتبنا للشباب في شارع  النقن بغوكه (Youth net)-    مكاتب تطوعية مثل شبكه الشبابأنشطة استشارية في أماكن االستراحة والمالهي - ىعل (Lindenstraße إرشادات خاصة للتنظيمات التربوية وتقديم المعداتالديموقراطيتدريب الشباب خارج نطاق المدرسة لتنمية وعيهم اإلجتماعي و   (2 خاصة باألنشطة-

مقابالت مجانيهاستشارات في مجال الديون وحالة االفالس:االستشارات وتقديم الرعاية ٣٠٥االعتراف باعسار المستهلك وفقا المادة - وقاية وتوعية التالميذ والبالغين من الديون- التأمين األساسي للمعيشة  قضايا المعاش التقاعدياالستشارة في األمور االجتماعية والمعيشية   الخ....الدوائر الحكومية والتأمينات والمؤسساتفي   تقديم وسيط- المساعدة في تعبئة الوثائق و الطلبات- المساندة في حاالت اعادة التوجيه المهني - تقديم ثقافه التعامل مع النساء واألطفالتطويرمركز تقديم االستشارات لالشخاص الحاملين للثقافة االسالميةالبحث عن وظيفه /- الخ....اللغة في توجيه وظيفي وتقديم دورات-مناقشه المشاكل المتعلقة باألسرة و الحضارة- )شفاء األمومة( استشاره عالجيه - واعطاء الدالئل وتقديم الطلبات , إستشارة  رعاية تطوعية وتوكيالت للحماية ,تدريب , إستشارة جمعيه الرعاية- مشاريع   تأهيليه اخرى  -المنزلية تقديم المساعدة للتالميذ و الرعاية المسائية لهم  ومساعدتهم في الواجباتالمساعدة  وتقديم الدعم االجتماعي-المساعدة شامله حول الحقوق االجتماعية - اعاده تأهيل ذوي االحتياجات  الخاصة  - تقديم االستشارات وبطرق سهله لمواجهة مصاعب الحياة -

AWO Kreisverband FuldaAWO تاجيننحن نقوم بكثير من الفعاليات  لتحسين االوضاع المعيشية للمحهي منظمه تنشط في مجال اإلرشاد والرعايةمنظمه . تنحن نريد تحسين كفاءة االسره واألطفال والشباب وتقديم المعلوما. اهتماماتنا اندماج  مواطنينا ذوو األصول المهاجره  يشغل حيزا واسعا من والديانةاعن العمر واألصل مشاريعنا و خدماتنا واسعه وتحتوي على عروض للكل بغض النظر هدفنا هو تقديم مساعده بطرق سهله  كما نريد رفع مستوى المعرفه اللغوية وفرص التدريب


