
عضويت -کمک غيرمادی  -حمايت مالی 
.شما به سهولت انجام خواهد گرفتخواهيم شد و در صورت تمايل ارسال فرم عضويت به آدرس از آشنايی و همراهی شما بسيار خشنود . با ما تماس بگيريد

:استفاده نماييدچنانچه مايل به حمايت مالی از ما هستيد از شماره حساب زير 
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.واريز کننده از طريق درگاه اينترنتی، درج نماييدآدرس دقيق خود را در برگه واريز يا در محل مشخصات چنانچه برای حمايت مالی خود مايل به دريافت رسيد هستيد، 
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خدمات مربوط به بازار کار
«Lohn + Brot» و «Artemis» در : کسب صالحيت  برای جوانانی که به روابط و مناسبات معمول شغلی دسترسی ندارند   ترويج انگيزه يادگيری و کار مساعدت و پشتيبانی برای غلبه بر محدوديت ها و کمبودها -- تقويت مهارت های پايه ای --

برای جستجوی  (SGB II)پشتيبانی از دريافت کنندگان مزايای اجتماعی به فعاليت درآوردن، آماده سازی و تالش برای حل موانع اشتغال شغل و حرفه کارپشتيبانی برای جستجوی کار و آماده سازی مدارک الزم برای درخواست  --
AWOزمينه های فعاليت انجمن 

  «Büro Aktiv» دسترسی برای افراد با پس زمينه مهاجرت هماهنگ سازی فعاليت های داوطلبانه جذب، همراهی و آموزش داوطلبان - برنامه ريزی و اجرايی کردن مراسم ها و رويدادها - -
برنامه های آزاد برای جوانان و سالمندان در نمايندگی های مختلف انجمن  -فعاليت های اوقات فراغت شرکت برای دوستان نيز آزاد (جشن ها و گردش های انجمن برای اعضا - .)است

«Harmonie» جذب و سازگاری افراد با محدوديت های جسمی و ذهنی در جامعه «Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen»»  زندگی باهم، يادگيری باهم«انجمن  -ديگر انجمن های مشارکت  کننده ايجاد فضايی برای درک متقابل افراد با زمينه های فرهنگی مختلفانجمن فرهنگی هارمونی -
در Fulda, Petersberg)توسط انجمن ايالتی(تسهيالت برای سالمندان  AWO و Großenlüder, Eichenzellمرکز سالمندان انجمن  - BurghaunBurghaun .Kreisverband Fulda e.Vآموزشگاه پرستاری از سالمندان در  -



مشاوره و ياری رسانی
ساعات مشاوره رايگان و آزاد برای عموم مشاوره در شرايط بدهی و ورشکستگی مصرف کننده ورشکستگی های 305مشاوره رسمی براساس ماده  - بيمه و موسسات سازمان هایپشتيبانی برای ارتباط با ادارات،  زندگی بحران هایمسائل مربوط به تأمين مالی، تأمين اجتماعی پايه و غلبه بر  -مشاوره اجتماعی و زندگیپيشگيری از بدهی برای دانشجويان و بزرگساالن -- درخواستنامه هاو  فرم هاراهنمايی برای پرکردن  - پشتيبانی برای تغيير مسير شغلی و جستجوی شغل جديد - خانوادگی و فرهنگی نزاع هایو بحث درباره مسائل و  گفت و گو فعاليت فرهنگی با بانوان و کودکان -مرکز مشاوره کانون فرهنگ اسالمی- زبان کالس هایشغلی،  هدف گذاری - -(Müttergenesungswerk) راهکارها پياده سازیمشاوره، مداخله و  مشاوره درمانی برای والدين همراهی و مساعدت در زمينه حقوق اجتماعی و مددکاری به مشارکت هستندقيموميت و وکالت برای افراد ديگر در زمان اضطراری، داوطلبانه مايل مشاوره، آموزش و پشتيبانی حاميان اجتماعی و کسانی که در امر  -انجمن حمايتی - اجتماعی حمايت هایو  کمک ها- رسيدگی به تکاليف درسی و مراقبت بعد از ظهر در مدارس  شکاف زدايی پروژه های -- جسمی و ذهنی  محدوديت هایمساعدت و پشتيبانی برای افرادی که با  - زندگی بحران هایمشاوره کاربردی برای مواجهه با  -روبرو هستند جهت جذب در جامعه و سازگاری با آن

فولدادر   AWO انجمن محلی
ما همچنين . کار اصلی انجمن در حوزه مشاوره و پشتيبانی است روبرو هستند اقدامات و راهکارهای الزم را به  ومحدوديت هايی تبعيض هابرای بهبود شرايط زندگی افرادی که با  .می آوريمعمل 

خود را به سهولت در اختيار  حمايت هایهدف ما اين است که  . افراد جامعه است، صرف نظر از سن، نژاد و دينو خدمات گسترده ما شامل حال تمام  پروژه ها. همگان قرار دهيم
.  مهاجرتی در جامعه، برای ما بسيار حائز اهميت استامکان سازگاری شهروندان مهاجر و يا با پس زمينه  فراهم سازی

تحصيلی را افزايش  فرصت هایزبان و  کالس هایسازيم و همچنين ارتقا دهيم، پشتيبانی و دسترسی به اطالعات را برای همگان ميسر ، کودکان و جوانان را خانواده هاما درصدد هستيم مهارت و قابليت  .دهيم

آموزش و سازگاری با اجتماع
در) خانه نسل ها ( Aschenberg،محيط هايی برای ارتباط و رويارويی فرهنگ های مختلف MehrgenerationenhausFamilientreff)واقع در ) پاتوغ خانوادگیSüdend فعاليت در نقاط ، امکانات آموزشی برای والدين و فرزندان - Ziehers-Nordو  Ostendمختلف شهر از جمله در آموزش و استقرار مشاوران و مددکاران خانواده  - مشارکت در ايجاد فضاهای اجتماعی - طرح های متنوع برای اوقات فراغت - خدمات مربوط به خانه و خانوادهارتقای شبکه های ارتباطی در محله ها جهت پشتيبانی و پرستاری و انجام  -

اقامتگاه و حمايت اجتماعی برای پناهندگان کار با مهاجران و پناهندگان جذب شهروندان در اجتماع فعاليت می کنندايجاد ارتباط ميان مددجويان با افرادی که داوطلبانه در جهت سازگاری و  --
کار با کودکان و نوجوانان

در نمايندگی های ما و همچنين در  AWOبرگزارشده از سوی انجمن محلی  و تحت نظارتCafé Panamaو  Südendمهدکودک ها و پاتوغ جوانان در  اوقات فراغت با رويکرد آموزشی  اتاق های کار گروهی کاربردی - فعاليت در فضاهای باز، پارک ها و زمين های بازی  - مشاوره تخصصی برای رويدادهای آموزشی تجربی و تأمين تجهيزات الزم و آموزش بنيان مردم ساالریبرنامه های آموزشی فوق برنامه برای نوجوانان جهت ارتقای روحيه جمعی  -Lindenstraße 2 (Café Panama)در  AWOبرگزارشده از سوی کانون جوانان  Youth Netدفتر جوانان داوطلب -- -


