
 

 أيًضا لالجئين متاح   -العمل التطوعي 

تحت رعاية جمعية كاريتاس األلمانية وداعميها على المستوى اإلقليمي في جميع أنحاء ألمانيا )الوحدات التنظيمية المستقلة(، يتمكن 

 االتحادية.شخص ملتزم سنويًا، سواًء من الشباب أم من أعمار أخرى، من القيام بالخدمة التطوعية  5000أكثر من 

-وتُعد األعمال التطوعية شكالً خاًصا من أشكال مشاركة المواطنين في دعم الخدمات االجتماعية الموجهة للصالح العام، حيث نملك 
من  مأ الالجئينسواء كانوا من غير بشكل كبير مساعدة األجيال جميعها ل اخبرة واستعدادً  - الالجئينمساعدة في مجال  ةً خاص

"للخدمة التطوعية االتحادية الخاصة  ةإضافي فرصة 800 توفير تستطيعرابطة كاريتاس أن  رائعمن الف ،أنفسهم. لذلك الالجئين
 .بالالجئين"

 

 مع اللجوء: اربالخدمة التطوعية االتحادية متاحة أيًضا لمن لديهم تج

 عاًما 18بدايةً من  نِمن الالجئي 
 2011/95 األشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية بموجب التوجيه من أو ،لديه حق اللجوء ن  م  م/EU اللجوء  يطالبمن  أو

 (لطالبي اللجوء من الدول غير اآلمنةوهذا متاح فقط الذين من المتوقع أن يحصلوا على إقامة قانونية ودائمة في ألمانيا )
  لثالثة أشهر على األقلللحاصلين على إقامة في ألمانيا 
  في أثناء فترة العمل التطوعي لديهم وضع إقامة واضحالذين 
 للحاصلين على تصريح عمل من إدارة الهجرة وشؤون األجانب المختصة 

 

 الخدمة التطوعية االتحادية ....

 مؤسسة دينيةأو /في جمعية خيرية و على نشاط عمليالخدمة التطوعية  تنطوي. 

 ساعة في األسبوع( 20ئي )أكثر من المتطوع بدوام كامل أو بدوام جز هايمكن أن يُتم. 

 على أقصى تقدير اشهرً  18إلى  6خالل فترة من  تكون، 

 ألعمار ل يوًما 12شهًرا تشمل خدمة تعليمية )ستكون الخدمة على األقل  12يوم تدريب في خدمة مدتها  25 وذلك باإلضافة إلى

 .عاًما( 27بداية من 

  ُي أيًضاي فرص التعليم والعمل للمتطوعين واكتساب المهارات االجتماعية نم  ت  المهارات الشخصية. وتُنم 

  ًق أيًضافي الحياة اليومية و اتعطي نظام  المشاركة. أساليبمن  امهمً  أسلوبًامهارات اللغة األلمانية وتعد  تُعم 

 الخدمات

   إذا لزم األمرويحصلون على مصروف شهري ودعم غذائي وإقامة مجانية  ،ل للمتطوعين التأمين االجتماعييُكف. 

  لحضور الندوات.أيام التدريب مجانية وتُسدد عنهم مصاريف السفر 

 وشهادة تأدية الخدمة. كفاءةيتسلم المتطوعون جميعهم شهادة  ،في نهاية الخدمة التطوعية 
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