العمل التطوعي  -متاح أيضًا لالجئين
تحت رعاية جمعية كاريتاس األلمانية وداعميها على المستوى اإلقليمي في جميع أنحاء ألمانيا (الوحدات التنظيمية المستقلة) ،يتمكن
أكثر من  5000شخص ملتزم سنويًا ،سوا ًء من الشباب أم من أعمار أخرى ،من القيام بالخدمة التطوعية االتحادية.
صا من أشكال مشاركة المواطنين في دعم الخدمات االجتماعية الموجهة للصالح العام ،حيث نملك -
وتُعد األعمال التطوعية شكالً خا ً
خاصةً في مجال مساعدة الالجئين  -خبرة واستعدا ًدا لمساعدة األجيال جميعها بشكل كبير سواء كانوا من غير الالجئين أم من
الالجئين أنفسهم .لذلك ،فمن الرائع أن رابطة كاريتاس تستطيع توفير  800فرصة إضافية "للخدمة التطوعية االتحادية الخاصة
بالالجئين".

الخدمة التطوعية االتحادية متاحة أيضًا لمن لديهم تجارب مع اللجوء:






مِ ن الالجئين بدايةً من  18عا ًما
ممن لديه حق اللجوء ،أو من األشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية بموجب التوجيه  2011/95/EUأو من طالبي اللجوء
الذين من المتوقع أن يحصلوا على إقامة قانونية ودائمة في ألمانيا (وهذا متاح فقط لطالبي اللجوء من الدول غير اآلمنة)
للحاصلين على إقامة في ألمانيا لثالثة أشهر على األقل
الذين لديهم وضع إقامة واضح في أثناء فترة العمل التطوعي
للحاصلين على تصريح عمل من إدارة الهجرة وشؤون األجانب المختصة

الخدمة التطوعية االتحادية ....







تنطوي الخدمة التطوعية على نشاط عملي في جمعية خيرية و/أو مؤسسة دينية.
يمكن أن يُتمها المتطوع بدوام كامل أو بدوام جزئي (أكثر من  20ساعة في األسبوع).
شهرا على أقصى تقدير،
تكون خالل فترة من  6إلى 18
ً
شهرا تشمل خدمة تعليمية (ستكون الخدمة على األقل  12يو ًما لألعمار
وذلك باإلضافة إلى  25يوم تدريب في خدمة مدتها 12
ً
بداية من  27عا ًما).
ت ُنمي فرص التعليم والعمل للمتطوعين واكتساب المهارات االجتماعية وتُنمي أيضًا المهارات الشخصية.
تعطي نظا ًما في الحياة اليومية وتُعمق أيضًا مهارات اللغة األلمانية وتعد أسلوبًا مه ًما من أساليب المشاركة.

الخدمات




يُكفل للمتطوعين التأمين االجتماعي ،ويحصلون على مصروف شهري ودعم غذائي وإقامة مجانية إذا لزم األمر.
أيام التدريب مجانية وتُسدد عنهم مصاريف السفر لحضور الندوات.
في نهاية الخدمة التطوعية ،يتسلم المتطوعون جميعهم شهادة كفاءة وشهادة تأدية الخدمة.
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