أسبوع األنشطة
من  26يونيو حتى  3يوليو

Jugend Ferien-Service
(عروض لألطفال والشباب)
( JUUUPORTالمساعدات في حالة
التحرش اإللكتروني)

في سياق منصة المتطوعين ،ننظم أسبوع أنشطة بالتعاون مع
( Serve The City Hannoverخدمة مدينة هانوفر) ج.م .وفيه نطرح
فرصةً للتعرف على منظمة أو أكثر بشك ٍل مباشر وفي الموقع ونتيح
كذلك المشاركة بشك ٍل فعال في الفعاليات.

( KIBISنقطة التواصل للمساعدة الذاتية)
( KinderHeldenالمرافقة في التعلم ووقت
الفراغ لألطفال)
الجرات)
( Kolumbariumمؤسسة دفن ّ
Kommunaler Seniorenservice
(خدمة البلدية لكبار السن)

( Lebenshilfeالمساعدات لذوي اإلعاقات)

التسجيل والمزيد من المعلومات:
www.freiwillig-in-hannover.de/aktionswoche

( Malteserمنظمة مساعدة كاثوليكية)
( Märchenkofferجمعية التربية
والثقافة واالندماج)
hannover

( MENTOR - Die Leselernhelferدعم القراءة)
( Mittendrinجمعية خيرية)
( NABUاالتحاد األلماني لحماية الطبيعة)

المنظمات

يُسعدنا
استقبالك

( ADFCالرابطة االتحادية لسائقي الدراجات)

( fairKaufمتجر للسلع المستعملة)

( Aktion Kindertraumمساعدة األطفال والشباب)

( Freiwilligenzentrumالخدمة التطوعية)

( Aktiv DabeiSeinمساعدة ذوي اإلعاقات)

( Freundeskreis Hannoverجمعية مدنية
غير ربحية)

Ambulanter Kinder- und
( Jugendhospizdienstالخدمات المتنقلة لألطفال
والشباب الميؤوس من عالجهم)
منظمة  Amnestyالدولية
( Andersraumجمعية أحرار الجنس)
Arbeitskreis der Betreuungsvereine
(الدعم األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية
أو األمراض العقلية)
( AWOجمعية خيرية)
Bolzplatzhelden, Arminia United
(بما في ذلك فريق كرة القدم لألشخاص ذوي
اإلعاقة واألشخاص األصحاء)
منظمة BUND

( gEMiDeجمعية لدعم االندماج)
Gesellschaft für außerordentliche
( Zusammenarbeitمشروع التنمية المدنية)
Gesellschaft für Integration
(مجتمع يدعم االندماج)
gGiS, Familienentlastender Dienst
(جمعية غير ربحية للخدمات الشاملة)
( Handicap Kickersبما في ذلك نادي ٍ كرة القدم
لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص األصحاء)

( Ökostadtجمعية لحماية البيئة)
( Open-Islandالثقافة والتعليم واالبتكار)
( Oxfamمنظمة اإلغاثة والتنمية في
حاالت الطوارئ)
( Parents For Futureحركة دعم
المناخ للكبار)
Paritätischer Wohlfahrtverband
(الجمعية الخيرية التكافلية)
Politik zum Anfassen
(جمعية للتعليم السياسي)

( Stadtteilkulturالتربية الثقافية
لألطفال والشباب)
( Stephansstiftالمساعدات اإلنجيلية
للعائالت والشباب)

( Diakovereمؤسسة غير ربحية في القطاع
الصحي واالجتماعي)

( IKJAالعمل الثقافي الدولي للشباب)
Institut für transkulturelle Betreuung
(معهد الرعاية عبر الحضارات)
( Integrationslots*innenدعم المهاجرين)

( DRKالصليب األحمر األلماني)

( International Justice Missionمنظمة خيرية)

Elterntreff Calenberger Neustadt
(الدعم لألسر التي بها أطفال)

( Johanniterمنظمة المساعدة اإلنجيلية)

منصة المتطوعين

جناح المركز الثقافي
 ،Lister Meile 4الرقم البريدي  30161في هانوفر
مترا فقط من محطة القطار الرئيسية؛ يمكن العثور
(على بعد ً 300
على معلومات حول الوصول دون عوائق على موقعنا على اإلنترنت)

التاسعة في هانوفر

المشاركة .التنوع .في المقر.

( StiDUمساعدة اإلسكان ومساعدة المشردين)
( Südamerika-Zentrumدعم مشاريع التنمية
في أمريكا الالتينية)
( TauschTreffسوق تداول السلع المستعملة)
( THEATRIOمسرح الدمى)
( Türkische Gemeindeالجالية التركية)
( UNICEFصندوق األمم المتحدة للطفولة)
Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte
(مساعدة الالجئين)
Verband binationaler Familien
( und Partnerschaftenرابطة الشراكات
والعائالت ثنائية القومية)
( Vermehrungsgartenمشروع الحفاظ على
التنوع البيولوجي)
( VfL Eintrachtنادي رياضي)

منظم الفعالية
للمرة التاسعة ،فإن شبكة مشاركة المواطنين هي الجهة المنظمة لفعالية
هانوفر لمنصة المتطوعين .وبوصفها اتحادًا مفتو ًحا يضم منظمات
ومبادرات ومؤسسات مختلفة فإننا نكرس جهدنا بشك ٍل كبير للعمل التطوعي
في هانوفر.

تعرف على أكثر

من 80

www.freiwillig-in-hannover.de/fwb

( Viva con Aguaدعم مياه الشرب النقية)
( Weitblickمبادرة طالبية للتعليم العادل)
( wellcomeمؤسسة اجتماعية للعائالت)
( Wendepunktمركز المشورة)
( Wissenschaftsladenمبادرة لحماية البيئة)
( WOHNEN PLUSشقق لكبار السن)
( WOKمتحف المطبخ)
وغير ذلك المزيد...

( Refugee Law Clinicاستشارات قانونية
للطالب في مجال قانون الهجرة)
( Rollstuhl-Sportgemeinschaftالجمعية
الرياضية لمستخدمي الكراسي المتحركة)
( Schwesternhausسكن الطالب)
( Seniorpartner in Schoolجمعية غير ربحية
للتعليم والتدريب)

إرشادات بشأن فيروس كورونا
تُعقد منصة المتطوعين وفقًا لمفاهيم النظافة الصحية وتدابير الحماية
المعمول بها في شهر يونيو .حيث أن صحة وسالمة جميع المعنيين
هي األولوية القصوى في خططنا .يرجى االستعالم عن الوضع
الحالي قبل زيارتك عبر موقعنا على اإلنترنت.

االتصال

شكرا
ً

عاصمة الوالية هانوفر
المشاركة المدنية
أنيت ريوس
Hamburger Allee 25
 30161هانوفر
0511 - 168 43789
engagiert@hannover-stadt.de

تود شبكة مشاركة المواطنين أن
تتقدم بالشكر لعاصمة الوالية
هانوفر على تمويل ودعم
منصة المتطوعين.

يوم السبت 18
يونيو  22من
الساعة 17-11

K U LT U R Z E N T R U M
الصورة :هيلجا كروكبيرج

Deutsch-Japanischer Freundschaftskreis
(دائرة الصداقة األلمانية اليابانية)

& IKEM, Gemeinwesenarbeit
( Quartiersmanagementمركز المعلومات
والتنسيق للعمل التطوعي)

( Ev. Familienbildungsstätteعروض دعم
من الكنيسة اإلنجيلية في هانوفر)

( Notfallseelsorgeالتدخل في األزمات
النفسية-االجتماعية والروحانية)

( Stadtjugendringجمعية أعمال الشباب)
( Stadtsportbundرابطة الرياضة في المدينة)

( Hannover Runnersمجموعة العدائين)

( Connecting Artمشروع مسرحي
لألطفال والشباب)

( DMSGالجمعية األلمانية لمرض التصلب
العصبي المتعدد)

( Naturfreundejugendجمعية األطفال
والشباب لمحبي الطبيعة)

( SoVDجمعية اجتماعية)

( Haus im Sonnengartenمسكن لألشخاص
لذوي اإلعاقة)
( Heinemanhofمركز رعاية ومركز تخصصي
لمرضى الخرف)

( Diakonisches Werkجمعية خيرية مسيحية)

Nachbarschaftskreis für Flüchtlinge,
( H.-Mitteمساعدة الالجئين)

( Serve the Cityجمعية المشاركة االجتماعية)

مكان الفعالية

P AV I L L O N

(جناح المركز الثقافي)
الدخول مجاني

مشاركة
شبكة
تنظمها
فعالية
المواطنين وعاصمة الوالية هانوفر

منظمة

البرنامج في يوم  18يونيو 2022

عروض
خاصة

االفتتاح الساعة  | 11.00الردهة
كلمة الترحيب | بيليت أوناي ،عمدة مدينة هانوفر
عاصمة الوالية
البيان | نيكوال جانكي سيتشي.Pinke Zitronen e.V ،
الموسيقى | "Duo "einKlang

من الساعة  17:00 - 11:00سوق المشروع
يمكنك إلقاء نظرة حول سوق المشروع ،ومعرفة طرق المشاركة
المختلفة والتحدث مع المسؤولين عن المشاريع .يمكنك توقع أربعة
مجاالت للموضعات:
الشؤون االجتماعية
البيئة والنمو
الثقافة والتعليم
من اليسار إلى اليمين :أدالبرت ماورهوف ،رابطة  AWOفي منطقة هانوفر ج.م| .
دوردين إرسكر ،رابطة مساعدة جوهانيتر للمساعدة في الحوادث ج.م | .ماري
كريستين شرام ،جمعية  | Connecting Artلينا راثمان ،رابطة الرياضة في هانوفر ج.م.

الرياضة

من الساعة | SpeakUp!Box :16:00 - 13:00
خارج المبنى

المشاركة في مشروع الفيديو حول المساهمة

أعزائي مواطني هانوفر،
إذا كنت ترغب في التطوع لخدمة مدينتنا ومجتمعنا ،فتأكد من أن توفر وقتًا
في يوم السبت الموافق  18يونيو  !2022وفي منصة المتطوعين في جناح
المركز الثقافي ،ستتعرف بالتأكيد على عدد كبير ومجموعة متنوعة من
المنظمات والوظائف التطوعية المتاحة.
مرحلة الحياة التي تمر بها ال تشكل فارقًا ،حيث يمكننا جميعًا إحداث فارق
من خالل العمل التطوعي والمساهمة بنشاط في خلق مدينة أكثر مالءمة
للحياة .دعوة حارة لمنصة المتطوعين من هانوفر!
بيليت أوناي

يشارك أكثر من  150000مواطنًا من سكان هانوفر على أساس
تطوعي ويكرسون جهدهم للعمل على األشياء التي يُحبونها  -من أجل
مدينتنا ولمجتمعنا.
فيما تريد أن تشارك؟
ما هي فرص أو مشاريع التطوع المتاحة في منطقتك؟
ما الذي تحب المشاركة فيه؟
من المشاركات الصغيرة في المشاريع المؤقتة إلى المشاركات طويلة
المدى :في منصة المتطوعين ،ستتواصل مباشرة مع ممثلين من مجموعة
متنوعة من المنظمات والجمعيات والمبادرات والمشاريع ،وستكتسب رؤى
شخصية .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بتشكيل برنامج مصاحب مثير لك.
المشاركة .التنوع .في المقر.

راعي منصة المتطوعين ،عمدة عاصمة الوالية هانوفر

ورش العمل | ورشة المسرح
من الساعة  :13:00 - 12:00سويًا من أجل الالجئين  -ما
المجاالت التي بحاجة إلى المساعدة حاليا؟ | توفر المبادرات
معلومات حول فرص المشاركة
من الساعة  :14:15 - 13:30المشاركة بالقلب والعقل واليد
اكتشف كيف يمكنك المشاركة | ورشة عمل مع راحيل إيب وأنا
شتيجلر ،جمعية ( Serve The City Hannoverخدمة مدينة هانوفر ج.م).
من الساعة  :15:45 - 15:00ما مجال التطوع المناسب لي؟
كيف أجد ما أريد تغييره؟ | ورشة عمل مع أدالبرت ماورهوف،
رابطة  AWOفي منطقة هانوفر ج.م.
من الساعة  :17:00 - 16:15يوم األحد وماذا اآلن؟
استنتاجات موجَّهة ألدغال العمل التطوع ّي | مارين ترومبر،
خبير في االرتجال اإلبداعي ومطور شؤون الموظفين ،ودانييل
كونيمان ،تحسين العمل بالقلب والتوجيه ،جمعية DGfC

التوجيه والمشورة
بشك ٍل فردي | الردهة

في الردهة ،ستجد منطقة المعلومات الخاصة بنا باإلضافة
إلى فرصة لتقديم المشورة الفردية القصيرة (التوجيه) فيما
يتعلق بنطاق بحثك عن مجال المشاركة المناسب.

اإلجراءات
الواقع االفتراضيمجامالت سريعةي و لغز البذور
اختبار حس ّتجربة كينوبوخارج المبنى :تجربة قيادة عربة ريكشوأول تبادل للخطابات بين األجيال في هانوفرمنضدة التبادلالقراءة والتعلم السريليمنفذ المواردحملة  Lob-o-matالمتنقلةخارج المبنى :ورشة عمل البناء لكل من يحباألعمال اليدوية
خارج المبنى :لعبة جماعية لبناء برجتصميم حقيبة من الخيشلعبة القصص الخيالية و حملة الرسم لألطفاللعبة كمبيوترNot Hate ،Catch Love :كرة قدم الطاولة الصغيرة و تنس الطاولة(بطاقة) المدينة المتضامنةخارج المبنى :معرض المشاركة "معايشة الديمقراطية"خارج المبنى( SpielRAUM :لعبة ألواح كبيرة)خارج المبنى :أنشطة رياضية متنوعة-وغير ذلك الكثير...

اليانصيب

مع الجوائز التي تبرعت بها المنظمات المشاركة ،نقدم
بعض األشياء التي ال يتم شراؤها بالتأكيد!

