خدمات داوطلبانه  -حتی برای افراد پناهجو
سالیانه بیش از  ۵۰۰۰نفر افراد داوطلب ،هم جوانان و هم افراد مسنتر ،میتوانند در سازمان حمایتی انجمن کاریتاس آلمان
( )DCVو پشتیبانیهای منطقهای آن در سراسر آلمان (واحدهای خودگردان) در دوره خدمات فدرال داوطلبانه ( )BFDشرکت
کنند.
خدمات فدرال داوطلبانه نوعی کنش شهروندی برای پشتبیانی از خدمات اجتماعی در موسسات متمرکز روی منافع جمعی است.
در حال حاضر در زمینه کمک به پناهجویان با آمادگی فوقالعاده همه نسلها برای کمکرسانی و خدمات داوطلبانه هم از طرف
افراد غیر پناهنده و هم خود پناهندگان روبرو هستیم .بنابراین باعث خرسندی است که  DCVمیتواند برای موضوع "BFD
مرتبط با مسئله پناهندگان" بیش از  ۸۰۰موقعیت کاری معرفی کند.
 BFDاز افرادی که تجربه پناهندگی دارند نیز استقبال میکند:






برای پناهجویان بزرگتر از  ۱۸سال
افراد دارای حق پناهندگی یا افرادی که طبق آییننامه  EU/۲۰۱۱/۹۵دارای محافظت بینالمللی هستند و یا پناهجویانی که
امکان دریافت حق اقامت قانونی و دائمی در آلمان را دارند (افرادی که اصالتا ً از کشورهای غیر امن میآیند)
با حداقل  ۳ماه اقامت در آلمان
دارای وضعیت مشخص سکونت برای مدت زمان انجام خدمات داوطلبانه
دارای اجازه کار صادره از اداره اتباع خارجی مربوط

... BFD







عبارت است از فعالیتی عملی در یکی از موسسات خیریه اجتماعی و/یا متعلق به کلیسا
هم به صورت تمام وقت و هم نیمه وقت (بیش از  ۲۰ساعت در هفته) قابل اجرا است
در مدت زمان بین  ۶تا حداکثر  ۱۸ماه انجام میگیرد
و در صورت ارائه خدمت  ۱۲ماهه با دوره آموزشی  ۲۵روزه همراه است (افراد باالتر از  ۲۷سال حداقل  ۱۲روز
آموزش خواهند داشت)
از آموزش و اشتغال داوطلبان ،کسب مهارتهای اجتماعی و رشد شخصیت فردی حمایت میکند.
در چارچوب خدمات داوطلبانه ساختاری در زندگی روزمره و تعمیق مهارتهای زبان آلمانی عرضه میکند و راه مهم
مشارکتی است.

خدمات




داوطلبان بیمه خدمات اجتماعی دارند و پول توجیبی ماهانه ،کمک هزینه زندگی و در صورت لزوم محل اقامت رایگان
دریافت میکنند.
دورههای آموزشی رایگان هستند .هزینه رفتوآمد به محل سمینار پرداخت میشود.
در پایان خدمات داوطلبانه همه داوطلبان گواهینامه واجد شرایط بودن و گواهی ارائه خدمات داوطلبانه دریافت میکنند.
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