الـ ( RAA Leipzig e.V.ر آ آ الٌبزٌػ) هً جمعٌة للعمل المشترك بٌن الثقافات ورعاٌة الشباب والمدرسة .توظؾ الجمعٌة
حالٌا ً  22موظفا ً وموظفة بدوام كامل ،و تلعب منذ  20عاما ً دورا مهما ً فً مجاالت عمل الشباب والعمل اإلجتماعً والمشورة
البٌن ثقافٌة ومساعدة الضحاٌا فً مدٌنة الٌبزٌػ.
ٌنصب تركٌز عملنا على الشباب والراشدٌن من أصول مهاجرة ،ولكننا نرٌد أٌضا ً أن نصل إلى الناس وندعم التعلٌم الثقافً
والبٌن ثقافً والسٌاسً فً الٌبزٌػ ،وتعتبر جمعٌة الـ  RAA Leipzig e.V.نفسها كجمعٌة محاٌدة سٌاسٌاً.
 ).1المشورة للمهاجرين ــ زالفيه Salve
 ).2المشورة للضحايا
 ).3المشورة والدعم للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيا والمخنثين من الالجئين
 ).4الوقاية من العنف وحماية الضحايا لالجئين
 ).5العمل اإلجتماعي المدرسي
 ).6النوادي الشبابية
 ).7وسطاء اللغة واإلندماج – شبرينت SprInt
 ).1المشورة للمهاجرين ــ زالفيه Salve
فً ضوء التعاٌش المشترك والمفٌد للجمٌع بٌن األشخاص من أصول ألمانٌة وؼٌر ألمانٌة ومن خالل العمل اإلرشادي المقدم من
زالفٌه ٌنبؽً أن ٌتم تحسٌن الموارد والظروؾ المعٌشٌة لألسر المهاجرة والسكان األصلٌون فً القسم الؽربً من مدٌنة الٌبزٌػ،
كما ٌنبؽً أن ٌتم تنشٌط إمكانٌات المساعدة الذاتٌة لدى األسر المهاجرة.
الخدمات:
 تقدٌم المشورة حول السكن وفً عند مواجهة المشاكل فً الحً السكنً
 تقدٌم الدعم لألسر عند دخول األطفال للمدرسة


تقدٌم الدعم فً البحث عن عمل أو مكان للتدرٌب المهنً (اآلوسبٌلدونػ)

 الوساطة للحصول على خدمات المساعدة والمشورة األخرى ،وخدمات الترجمة ،وما إلى ذلك.


المرافقة إلى المكاتب والدوائر الحكومٌة



مشروع العمل والعمل التعلٌمً مع الشباب األلمانً والمهاجر



الدعم الالمدرسً للشباب المهاجرٌن

تقدم خدمات المشورة للمهاجرٌن والمهاجرات مجاناً.
المزيد من الخدمات:


دورة اللؽة الٌومٌة ( لٌست دورة إندماج!)



عروض لؽوٌة منخفضة المستوى للنساء األجنبٌات

 تنظٌم معارض للف َّنانٌن من مدٌنة الٌبزٌػ (من أصول المهاجرة)


ٌمكن أن ٌتم استخدام القاعات والمعدات التقنٌة الخاصة بزالفٌه من قبل المبادرات والمجموعات التً تصل إلى 20
شخصا ً عند الطلب.

معلومات اإلتصال:
Odermannstraße 19, 04177 Leipzig
هاتف (0341) 42 06 097 :فاكس (0341) 42 06 098 :البريد اإللكترونيsalve@raa-leipzig.de :
 ).2المشورة للضحايا
بشكل ؼٌر متوقع وبؽٌر ذنب ٌمكن أن ٌتحول اإلنسان إلى ضحٌة ،وتإدي هذه التجربة إلى عواقب نفسٌة واجتماعٌة ومادٌة،
وكثٌرا ما ٌظل الضحاٌا وحٌدٌن ٌعانون من األذى الجسدي والمخاوؾ وأخٌر ولٌس آخراً من لقاء الجانً فً قاعة المحكمة،
وبؽض النظر عن خلفٌة الجناٌة فإن مركز تقدٌم المشورة للضحاٌا ٌعتبر أول نقطة اتصال للحصول على المشورة األولى
والحصول على الوساطة الخبٌرة للمختصٌن.
تقدم خدمات المشورة بشكل مجانً ،وٌتم العمل بشكل متحٌز للضحٌة وعند الرؼبة بشكل مجهول.
الخدمات:
تقديم المشورة والرعاية ومرافقة كل من:


ضحاٌا العنصرٌة ومعاداة السامٌة وؼٌر ذلك من أشكال العداء اإلنسانً المتعلق بجماعة معٌنة ،والمتضررٌن من
النزاعات والعنؾ فً إطار الهجرة وعلى سبٌل المثال العنؾ المنزلً داخل األسر المهاجرة ثنائٌة القومٌة والثقافة ،وفً
النزاعات الدٌنٌة ومشاكل اإلندماج والصدمات النفسٌة الناتجة عن الهروب والهجرة وما إلى ذلك.

 الضحاٌا الشباب (بما فً ذلك النزاعات المتعلقة بالٌوم المدرسً)
 األقارب والشهود
تقديم الدعم في:


إٌضاح الحالة القانونٌة



المعالجة النفسٌة

 توفٌر الحماٌة للضحاٌا
 تنظٌم الحٌاة الٌومٌة
 تنظٌم الدعم المالً والتعوٌض
التنظيم والمشاركة في:
 فعالٌات توعوٌة وفعالٌات وقائٌة من أجل نشر الوعً عن الحالة النفسٌة اإلجتماعٌة والقانونٌة للضحاٌا
 دورات تدرٌبٌة مضاعفة لتوعٌة المجموعات المهنٌة العاملة مع الضحاٌا

معلومات اإلتصال:
Peterssteinweg 3 / 3.OG, 04107 Leipzig
هاتف (0341) 26 18 647 :فاكس(0341) 22 54 956 :
البريد اإللكترونيopferberatung@raa-leipzig.de :

 ).3المشورة والدعم للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيا والمخنثين من الالجئين
ٌعتبر االضطهاد المبنً على أساس المٌول الجنسً أو الهوٌة الجنسٌة سبب لجوء معترؾ به فً المانٌا (التعلٌمات التؤهٌلٌة
لإلتحاد األوروبً )2011/59
لألسؾ ٌواجه الالجئٌن من المثلٌٌن والمثلٌات ومزدوجً المٌول الجنسً والمتحولٌن جنسٌا ً أٌضا ً العدٌد من المشاكل هنا ،وتشمل
هذه المشاكل مشاكل فً إجراءات اللجوء والتمٌٌز العنصري والعنؾ فً المساكن ،فً األماكن العامة والمإسسات والمجتمع
وأٌضا فً كثٌر من األحٌان صعوبة فً الولوج إلى العمل والتعلٌم المهنً والخدمات الطبٌة.
الخدمات:
 تقدٌم المشورة اإلجتماعٌة التربوٌة من قبل كوادر متخصصة خبٌرة
 المرافقة إلى الدوائر الرسمٌة واألطباء والمواعٌد الهامة
 تقدٌم المشورة والدعم فً مواضٌع مثل التعرٌؾ بمدٌنة الٌبزٌػ ،وتنظٌم الحٌاة الٌومٌة ،والخدمات المقدمة من جهات
مختلفة ،والبحث عن سكن ،وتنظٌم الدٌون ،ووقت الفراغ ،وتعلم اللؽة ،والعمل والتعلٌم المهنً
هذه الخدمات مجانٌة لألشخاص الباحثٌن عن المشورة ،وتعمل جمعٌة الـ  RAA Leipyig e.V.فً هذا المشروع بتعاون وثٌق
مع جمعٌة ( RosaLinde e.V.روزا لٌنده) – جمعٌة للقاء المثلٌٌن والمشورة فً الٌبزٌػ.
معلومات اإلتصال:
البرٌد اإللكترونًqueer@raa-leipzig.de :
 ).4الوقاية من العنف وحماية الضحايا لالجئين
ٌمكن أن ٌنشؤ العنؾ بسبب أشكال مختلفة من التمٌٌز العنصري ،و ٌمكن أن ٌحدث فً سٌاق الحٌاة المنزلٌة واٌضا ً كنتٌجة
للنزاعات الناجمة عن طرٌقة اإلسكان ،والتخاذ إجراءات وقائٌة ضد حوادث العنؾ نقوم بتوعٌة الالجئٌن الذٌن تم إسكانهم
واإلجابة عن تساإالتهم حول الحماٌة من العنؾ وتجارب العنؾ وخدمات المساعدة عن طرٌق فعالٌات توعوٌة ،وهدؾ مشروع
حماٌة المهاجرٌن العاملٌن من العنؾ هو تحسٌن وضع الراشدٌن واألطفال والشباب وبخاصة األشخاص المستضعفٌن فً المساكن
الجماعٌة و مساكن الحاالت الطارئة.
الخدمات:







توفٌر المعلومات والتوعٌة وتقدٌم المشورة لضحاٌا العنؾ فً مآوي الالجئٌن
تقدٌم المشورة للتؽلب على العواقب النفسٌة اإلجتماعٌة والحماٌة من العنؾ المتجدد تجاه العاملٌن والشهود واألشخاص
من المحٌط المباشر(األصدقاء/العائلة)
توضٌح الوضع القانونً
التنسٌق واإلصطحاب إلى المزٌد من الخدمات المتخصصة
تقدٌم المشورة للزمالء كالعاملٌن المتخصصٌن والمرشدٌن والمرشدات اإلجتماعٌٌن والمدرسات والمدرسٌن وموظفً
مقدمً الخدمات والمتطوعٌن
ورشات عمل للكوادر المتخصصة للوقاٌة من العنؾ فً المساكن الجماعٌة وللتعامل مع مواقؾ العنؾ الحادة وأٌضا ً
لحماٌة المجموعات التً تحتاج لمساعدة خاصة.

معلومات اإلتصال:
هاتف 0341/ 26 186 47 :أو 0157/ 560 20 264
البريد اإللكترونيgewaltschutz.migration@raa-leipzig.de :

 ).5العمل اإلجتماعي المدرسي
مركز العمل اإلجتماعً المدرسً هو نقطة تقاطع ما بٌن مساعدة الشباب والمدرسة ،بحٌث نقوم بمرافقة األطفال والشباب فً
طرٌقهم للوصل إلى سن النضوج والرشد وندعمهم فً إٌجاد حلول لمشاكلهم الشخصٌة واإلجتماعٌة.
الخدمات:
 تقدٌم المشورة للطالب والطالبات واآلباء واألمهات والمدرسٌن والمدرسات
 التعلم اإلجتماعً فً الصفوؾ المدرسٌة
 العمل الجماعً اإلجتماعً التربوي
 المواضٌع المتعلقة بمشروع العمل وخدمات التعلٌم
 التنسٌق للحصول على المزٌد من خدمات المساعدة والدعم (الدوائر والمكاتب والجمعٌات والخدمات العالجٌة)
 ).6عمل الشباب
ٌفتح مركزان من مراكز جمعٌة  RAA Leipzigأبوابهما بشكل ٌومً من أجل تمكٌن األطفال والشباب من الحصوال على
مساحتهم الخاصة ،حٌث أن اهتمامات الزائرٌن مهمة جداً بالنسبة للعاملٌن والعامالت هناك ألنه ؼالبا ً ما تتحول هذه اإلهتمامات
إلى أعمال ٌتم اإللتزام بها من قبل هإالء الزوار ،وباإلضافة إلى منزل الوالدٌن والمدرسة والشارع فإن لدى األطفال والشباب
فرصة باإلنضمام لهذه النوادي واتخاذ القرارت وتنظٌم وقت فراؼهم ،حٌث ٌرى العاملٌن والعامالت هذه المرافق الترفٌهٌة كمكان
تعلٌمً مهم جداً حٌث ٌحصل األطفال فً هذه المرافق الترفٌهٌة على إمكانٌات كثٌرة وفرصة رائعة لتعلم الكثٌر بطرٌقة ممتعة
ومرٌحة وخالٌة من الضؽط والتوتر واإلجهاد النفسً كما فً المدرسة ..
الخدمات:
 عروض طٌلة الٌوم ،على سبٌل المثال اجتماع الفتٌات ،تدرٌب الفرقة المسٌقٌة ،حفلة مسٌقٌة صاخبة ،مقهى الطالب
والشركة اإلبداعٌة
 األحداث الرٌاضٌة (على سبٌل المثال بطوالت كرة القدم والكرة الطائرة)
 المساعدة فً إنجاز الواجبات المنزلٌة
 تطوٌر وتنفٌذ أفكار المشارٌع
 الرحالت وجوالت الدراجة الهوائٌة
 الطبخ وألعاب الطاولة (المونوبولً الخ)..
التجهيزات:


الفٌشة (طاولة كرة القدم) ،الهوكً الهوائً (طاولة القرص المتزحلق) ،البلٌاردو ،لعبة السهام المرٌشة ،تنس الطاولة
(البنػ بونػ) ،كرة السلة ،ألعاب الطاولة (المونوبولً الخ ،)..أدوات األعمال الفنٌة الٌدوٌة ،اإلنترنت ،جهاز اإلسقاط،
مطبخ مع بار ،آالت موسٌقٌة ،استودٌو التسجٌل ،أدوات التصمٌم اإلبداعً ،كرة القدم ،كرة السلة ،هوكً الشارع ،كرة
الرٌش (الرٌشة والمضرب) ،الرقص على الحبل ،جولة بالدراجة الهوائٌة.

معلومات اإلتصال:
KJFE Helmholtzstrasse
Helmholtzstrasse 4-6
04177 Leipzig
هاتف(0341) 4802449 :
الريد اإللكترونيhelmholtzclub@raa-leipzig.de :
أوقات الدوام :الثالثاء-الجمعة من الساعة 15:00 - 13:00

L-OFT 64
Erich Zeigner Allee 64 E
04229 Leipzig
هاتف(0341) 59094290 :
البريد اإللكترونيloft64@raa-leipzig.de :
أوقات الدوام :الثالثاء-الجمعة من الساعة 20:00 - 13:00

 ).7وسطاء اللغة واإلندماج – شبرينت SprInt
شبرٌنت هم مترجمٌن ومترجمات وفً نفس الوقت وسطاء ووسٌطات ثقافٌٌن متخصصٌنٌ ،ساعدون الكوادر المتخصصة من
القطاع التعلٌمً واإلجتماعً والصحً فً عملٌة التواصل مع المواطنٌن والمواطنات الناطقٌن بلؽات أجنبٌة وفً تفكٌك عقبات
التفاهم وبالتالً توفٌر الشفافٌة والفاعلٌة فً التعاون ،وٌخلق هإالء الوسطاء والوسٌطات اللؽوٌٌن من خالل عملهم المقومات
األساسٌة لإلندماج فً جمٌع مجاالت الحٌاة اإلجتماعٌة والثقافٌة والعامة.
ٌعمل وسطاء اللؽة واإلندماج فً مجاالت متنوعةٌ :شمل عمالئنا المكاتب والدوائر الحكومٌة المحلٌة والمدارس وحضانات
األطفال والخدمات اإلجتماعٌة للبلدٌات والشركات الحرة وخدمات التوظٌؾ ومركز العمل (الجوب سنتر) ومراكز المشورة
والدور النسائٌة والعٌادات ومرافق التمرٌض وخدمات التمرٌض وأٌضا ً مرافق العالج النفسً.
فً الوقت الحالً تضم خدماتنا اللؽوٌة أكثر من  30لؽة وسوؾ ٌتم توسٌعها بشكل بستمر.
ٌتم طلب وسٌط اللؽة واإلندماج عن طرٌق استمارة الطلب على موقعناٌ .رجى التواصل هاتفٌا أو عن طرٌق البرٌد اإللكترونً
مع مركز الوساطة الخاص بنا قبل إرسال الطلب لكً نتمكن من إبالؼكم عن شروطنا .إذا كان لدٌك الحق كفرد فً الحصول على
خدمات شبرٌنت ٌرجى اإلستعالم عند الموظؾ المسإل أو الموظفة المسإولة أو عند الشخص المتخصص أو عند إدارة المنشؤة
الخ..
معلومات اإلتصال:
هاتف( 0341-99995770 :االثنٌن  -الجمعة من الساعة )19:00 - 05:00
البريد اإللكترونيsprint@raa-leipzig.de :

