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AWO Kreisverband Fuldaİşgücü piyasası hizmetleriNitelendirme: „Lohn+Brot“ ve ya „Artemis“- düzenli işi olmayan genç insanlar için- kısıtlamalara karşı cıkmada yardım- ders çalışma ve calışma morelinin geliştirilmesi- temel nitelendirmeSGB-II-Alıcılara destekli iş araması- İletişim sıkıntılarını önleme ve bitirme- İş aramasında ve başvuru belgelerininhazırlanmasında destekDernek çalışmaları„Büro Aktiv“ gönüllü koordinasyonu- Göçmen kökenli insanlara karşı açılma- Gönüllü bulma, onlara eşlik etme ve eğitim sunma- Etkinliklerin organize edilmesiBoş vakitleri değerlendirme teklifkeri- AWO’nun değişik mekanlarında her yaşa uygundeğişik teklifler- Üyelerimiz için düzenlenen dernek etkinlikleri vegezileri (Arkadaşlarınızı da buyur etmek isteriz)Kurumsal dernekler- Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e.V.(Engellilerin entegrasyonu)- Kulturverein Harmonie e.V. (Kütürler arası iletişim ve eğitim)Landesverband tarafından yaşlılar içinçalıştırılan kurumlar- Petersberg, Großenlüder, Eichenzell, Burhauen veFulda’da AWO Seniorenzentren (yaşlılar merkezleri)- Burghauen‘da AWO Altenpflegeschule  (bakımeğitim okulu) Kreisverband Fulda e.V.



Danışmanlık ve bakımİflas ve borç danışmanlığı- bedava ve açık kabul saatleri- 305.ci maddede belirlenen tüketici iflası için kurulanresmi memuriyet- öğrenciler ve yetişkinler için borç önlemiSosyal ve hayat danışmanlığı- Tedbir soruları, temel güvenlik ve hayat ile başa çıkma- Makam, sigortalar ve kurumlara iletişim kurma- Dilekçe yazma ve doldurmada yardım- Mesleki değişikliklerde ve iş aramada destekİslam kültür danışmanlığı- Kadınlar ve çocuklarla kültürel çalışma- Aile içi ve kültürel sorunların tartışılması- Mesleki oryantasyon, dil kursları ve saire.Tedavi danışmanlığı (Müttergenesungswerk)- Danışmanlık, Iletişim ve başvuruBakım dernek- Serbest müşavirler ve önlem vekâletnameleri olanlariçin danışmanlık, destek ve eğitim- Sosyal ve bakım hakkını kapsayan bütün alanlardayardımSosyal yardım ve destek- Ödev için ve okul sonrası okullarda verilen özel ders- İçerme projeleri- Engelliler için entegrasyon yardımı- Zor yaşam durumlarında kolay danışmanlık
AWO Kreisverband Fulda esas olarak danışmanlık ve bakım ileilgilenmektedir. Mağdur insanların hayatdurumlarını düzeltmek için yüksek sayıdatedbir alıyoruz. Bizim amacımız kolay yardım sunabilmektir.Projelerimiz ve hizmetlerimiz çok yönlüdür veher yaşı, soyu ve dini kapsamaktadır. Göçmen kökenli tüm yurttaşlarımızın ülkemizeuyum sağlayabilmesi bizim için önemlidir.Ailelerin, çocukların ve ergenlerin tümyeteneklerini ilerlemek ve gerekli yardım veenformasyonda bulunmak istiyoruz. Ayrıcaeğitim şanslarını ve dil yeteneklerini geliştirmeçabasında bulunuyoruz. 

Entegrasyon ve eğitimÇeşitli yerlerde çok kültürlü buluşmanoktaları (Mehrgenerationenhaus Aschenberg, Familientreff Südend, Stadtteilarbeit Ostend ve Ziehers-Nord)- Ebeveynleri ve çocukları güçlendirecek eğitimteklifleri- Aile danışmanlarının ve ‚mahalle anneleri‘nineğitimi- Sosyal mekanların biçimlendirilmesinde katılım- Boş zamanları değerlendirecek çeşitli teklifler- Komşuluğun geliştirilmesi (Bakıcılara destek, ev işi hizmetleri) Göç ve Göçmen hizmetleri- Göçmenlerin konaklandırılması ve sosyal destek- Gönüllü entegrasyon rehberleriyle iletişimkurulmasıÇocuklar ve ergenlerle çalışmaAWO Kreisverband’ın yerlerinde ve Kinder-und Jugendtreff Südend ve Café Panama’daAWO Kreisverband tarafından sunulan:- boş vakitlerin pedagojik değerlendirilmesi- iyi donatılmış gurup medanları- Park veya oyun alanda ayaĝına giden çalışmalar- Youth Net gönüllü bürosuLindenstraße’da bulunan AWO Jugendwerk tarafından sunulan:- Toplum ilgisini genişletme ve demokratikleştirmeamacıyla yapılan, okul dışı ergen eğitimi- Deneyimsel eğitim etkinlik için profesyoneldanışmanlık ve ekipman saĝlaması


