
1المحطة   

 منزل إرنا ھوزمان

1960منذ عام  AWO ومكتب  

 جاءت إرنا ھوزمان  بسبب الحرب

 الى فولدا. كانت مرأة 

في فولدا،حینھا كانت المرأة الوحیدة  في كتلة حزب   SPD دیمقراطیة اشتراكیة من برلین ، التي اصبحت نائبة عن حزب
 !SPDال

 

كانت مھمة لھا وأسست في فولداكافحت من أجل القضایا االجتماعیة التي   

جمعیة   1946في یونیو   AWO (  جمعیة رعایة العمال ) والتي تعني  

 Ziehers-Nord في AWO الحقا تم بناء مركز المسنین  بواسطة  

 .سمیت بعدھا بأسمھا

، أصبحت شقتھمامكتب ل 1960عندما توفي زوجھا فرانز عام    AWO. 

 

1947مھمین. منذ عام  كان اإلرشاد الحیاتي واالجتماعي  

 .Vöhlللراحة واالستجمام. من اجل النساء تم تنظیم أقامات في منتجع نقاھي في Edersee تم ارسال األطفال إلى

 

 

 

 

 

 

 

2المحطة   

1968اعتبارا من عام  AWOمكتب  

 

 

االنتقال إلى 1968انتقلت أخت إرنا ھوزمان للعیش معھا لدعمھا. لھذا السبب كان علیھم في عام   Schildeckstraße 12 
 ، إلى

 .المنزل السابق للحاخام الیھودي

 



رعایة كبار السن واألسرة و االستشارة االجتماعیة وكذلك المساعدة في المعامالت لدى الدوائر الحكومیة و االستجمام  
 (النقاھة) 

للخیاطة، مكتب، وغرفة اجتماعات ھناك تم  االستمرار في تقدیمھا  ولكن  ألول مرة وجدت غرفة . 

 

أمكن إستأجار غرف إضافیة  1981في عام   

 .حیث تم توفیر  مكان  لمساعدة الطالب في الواجبات المدرسیة واالستشارة  لألجانب

 

وعادت  ایضا لطالما لعبت التنشئة االجتماعیة دوًرا كبیًرا.  في بدایات الخمسینات بدأت  االمور   تتحسن في حیاة االلمان، 
 . بھجة الحیاة

 

 تم  تنظیم الكثیر من  الرحالت معا .Fastnachtفي االحتفاالت الصیفیة  ،عید المیالد و احتفال  AWO اجتمع أعضاء ال
… 

 

 

 

 

 

3المحطة   

1952-1946مخزن مواد اإلغاثة بین  عامي   

 

 أمكن Peterstor في مبنى

 .لألشخاص المحتاجین في السنوات التي تلت  الحرب العالمیة الثانیة الحصول على الطعام واألحذیة والمالبس 

ھنا  كان مستودع لألشیاء التي تم جمعھا. كما تم  ھنا التبرع باالثاث  المنزلي،حیث تم جمعھا  و توزیعھا بالعربات  
 !الیدویة

 

 

المدینة،حیث تم بیع اشیاء كثیرة باسعار رخیصةقبل عید المیالد كان ھناك سوق في صالة   

 

 

 

 

 



4المحطة   

مركز االستشارة  -ملتقى الشباب   

 

 

   في الثمانینیات ، كان ھذا المنزل من االماكن المفضلة للشباب لاللتقاء ،ھذا المنزل كان

  .AWOالتابع ل  Jugendwerkمقر  ال

 

لدیھا مواضیعھا خاصة بھا ، كان ھناك العدید من المجموعات , كل مجموعة كان    

على سبیل المثال: مجموعة النساء ، مجموعة الفتیات و مجموعة الشباب االتراك . لمجموعة األمھات تم توفیر رعایة  
  .لالطفال حتى یتمكنوا من المناقشة بھدوء

 

 . األخصائیین االجتماعیین  ساعدوا في ایجاد الحلول الفردیة لكل شخص 

 

اصة كانت حینھا البانك( البانك:ظاھرة ثقافیة ظھرت فترة السبعینات عبرت عن تمرد الشباب من خالل احدى الحاالت الخ
  مستقرا لھم Heinrichstrasse 67  المالبس  الممیزة والموسیقى المختلفة وغیرھا) و البانك وجدوا في منزل

عیةحیث حصلوا أیًضا على التحفیز لصیاغة حیاتھم الخاصة دون مساعدة اجتما  . 

 الیوم مجموعة متنوعة من العروض للعائالت واألطفال والشباب  AWO تقدم

 

 

 

 

 

5المحطة   

بدء مشاریع الشباب -ورشة دراجات   

ھذا ھو مبدأ "الدفع -العمل معًا وتناول الطعام معًا   

لك  المساعدة في بدء  . یقدمون1980والخبز ". بدأ مشروع الطیار للشباب العاطلین عن العمل من الرجال والنساء في عام 
 حیاة یومیة منظمة. البعض لدیھ واحدمن ھؤالء بسببھ

 .وجدت الوظیفة المناسبة

 كانت مھامك كسبیل المثال العمل اإلضافي عند النقل والترمیم أو  تنظیف 

 .Nikolausstrasse 12 المالعب. كانت أول ورشة للدراجات موجودة ھنا في

ات ( البازار)  بالتعاون مع الجامعةیقام في كل ربیع معرض بیع الدراج . 

 



6المحطة   

 محطة قطار فولدا 

 نقطة الوصول المركزیة 

. كان ھناك العدید من الالجئین و 1946مباشرة بعد الحرب في عام  Awo كان تأسیس منظمة  

قطاًرا الى   محطة القطار  ھذا العام  49اشخاص بال مأوى. وصل   

منزل جدید في ھیسن. اصبح في  مدینة فولدا ألف نازح كانوا یبحثون عن   60  

 .في توزیع المواد الغذائیة والمالبس AWO فجأة ضعف عدد السكان. ساعد 

قمنا أیًضا برعایة الالجئین. في المھاجع و العالقات االجتماعیة  2015في عام   

في  االندماجتم تنظیم المراقبة . معظمھم لدیھم اآلن شقتھم الخاصة.واھتمت بالمتطوعین للمساعدة  . 

 

 

 

 

 

 

 

  المحطة  7

L14 / 2  كمركز ثقافي 

 

سنة استقر ال ۲۰الكثر من  Jugendwerk التابع لAWO في شمال مقاطعة ھسن في فولدا في شارع 
Langebrückenstrasse 14. (ھناك أیًضا كان 

2000من  AWO مكتب - 

2013 ، قبل االنتقال إلى   Frankfurter Strasse 28 

 .(انتقل

 

م تنفیذ مشروع بناء كبیر ھناك ، وجب  علىالنھ  ت  Jugendwerk وكل 

مجموعة ونادي 20عند االنتقال تم إحصاء أكثر من  .Lindenstrasse 2 المبادرات التابعة لھا االنتقال الى   . 

ون یساعدون  مع األنشطة الترفیھیة للشباب استمر ھنا . الشباب أمكنھم  تجربة انفسھم وتحقیق ذاتھم المتطوع AWO تقالید  
 . في الصیاغة، وھم جزء من عملیة اتخاذ القرارت وبالتالي ایضا یتحملون المسؤولیة

 

 



  المحطة  8

1960-1946المكتب وغرفة الخیاطة   

 

في الغرف الضیقة والصغیرة للمكتب . التقى أسبوعیا 1946بدأ  العمل في عام   

المالبس ، وخاصةلألطفال  ، وفرز المالبس المتبرع بھانساء. اللواتي قاموا بخیاطة قطع  10حوالي  . 

  كانت المھمة الصعبة لقوة االحتالل االمریكیة 

  ھي امداد السكان بالطعام 

  .على استعداد لتقدیم الدعم AWO كانت نساء

    Rittergasse لقد قامو بملئ الحلیب ومسحوق البیض من برامیل كبیرة في

وزیعھافي أكیاس ثم تم  وزنھا وت . 

 ھذه الحزم كانت تحتوي على .CARE كما كانوا مسؤولین عن توزیع حزم 

 األطعمة األساسیة والملذات التي تفتقر إلیھا منذ سنوات مثل  

  حبوب البن أو الشوكوالتة وھذا ما

لم یكن ھناك شيء مشابھ 1948كان  یبعث على السعادة واالسترخاء. حتى بعد إصالح العملة عام     

 .لشرائھ  في السوق المفتوحة

مالیین طرد لمنظمة 10، وصل ما یقرب من  1960حتى  1946من عام    CARE  من أمر… 

 

 

 

 

 

  المحطة  9

Vonderaumuseum (مدرسة سابقًا) 

 الجوع والبرد

 

 قدمت الحكومة العسكریة األمریكیة

 بعد الحرب  لألطفال في كل المدارس  غداء مدرسي ، 

 ألنھ ساد في العائالت الجوع الشدید

 ھذا  AWO تولى .

 .المھمة في مدرسة ھاینریش فون ببرا

األطفال جلب إناء وأدوات مائدة معھم واالنتظار اثناء االستراحة للحصول ع بعض الشوربة من طنجرة الحساء الكبیرةكان على جمیع   
. 



 

 .كان ھناك نقص في دفاتر والكتب والسبورات والمدرسین

ن اجل التدفئة وجب طفالً في الفصل الواحد. كانت أقدامھم باردة بسبب األحذیة الردیئة. م  ٦۰في كثیر من األحیان كان ھناك    

 .إحضار مواد التدفئة من المنزل الشعال الموقد 

 حكت الناس عن "شتاء الجوع". كان الجو شدید البرودة ، والكثیر من المشردین ماتوا من الجوع والبرد القارس 

 .بمعلومات حول ھذا الوقت www.fuldaerzaehlt.de راجع أیًضا .

 

 

 

 

 

 

10المحطة   

Kino35 - (مسجد) منزل مع قصة 

 

كمصنع لألقالم الرصاص 1906تم بناء ھذا المنزل في عام  . 

 لسنوات ، كان یضم مسجدًا في الطابق األول 

  ."Kino35" ومحل خضروات تركي في الطابق األرضي. بعد  الصیانة اصبح

 .AWO یعرض المتطوعون أفالًما بدیلة وھم  على صلة جیدة  مع

 

كان لدى ۱۹۷٥منذ عام   AWO  مركز استشاري 

معیتھم الخاصةأقیمت للعمال الضیوف األتراك و تم تقدیم الدعم لھم لتأسیس ج . 

  حتى الیوم  مازلنا شركاء في المبادرات، التي تتطلب

 .الدعم حتى تشق طریقھا الخاص بھا

 

 .لقد قمنا بتنمیة الضواحي ذات النسب العالیة من المھاجرین وتقویتھا

 یعتني موظفونا باألشخاص  من دول مختلفة و المقیمین حول مراكزنا في كل ضاحیة  لدینا

مختلفةدول  . 

 .یدعمنا العدید من المتطوعین في عملنا. ،الذین  اكثر من ثلثھم ینحدرون من اصول مھاجرة ،وھذا موضع جید للثقة

 


