
 
 

 جمعية هامبورج للمساعدة فى الحياة 

Lebenshilfe Hamburg  
 

 ذوي لالجئين الحياة" فى للمساعدة هامبورج جمعية" مشروع
   وأقاربهم ووالديهم، اإلعاقة،

 

 Peerوفرق ) العمل التطوعي، تأهيل: محور المشروع
Groupsمن يتولى رعاية وتوجيه الالجئين (، وتدريب. 

 
 عام منذ ألمانيا إلى فروا شخص ونملي من أكثر بين من

 حاليا يوجد أفضل، وحياة األمن الحصول على في أمال 2015

جمعية  وتقدر. هامبورج في مدينة الجئ 36.562حوالي 

 اإلعاقة ذوي األشخاص عددهامبورج للمساعدة فى الحياة 

 .شخص 6.000بحوالي  الفارين بين
 

ئين، وكذلك لالج المدنية المشاركة وتعزيز دعم هو هدفنا

 حتى هم وتقديم المساعدة لهممالمشاركة المدنية في دع

أفضل   على الحصول من وأسرهم المتضررون األشخاص يتمكن

كما . األجنبي البلد هذا في ممكنة واجتماعية صحية رعاية

 نولي عناية خاصة في إطار المساعدة الذاتية بتمكين

 بين اقةاإلع ذوي وأقارب األشخاص وأمهات ومساعدة آباء

 نظام الالجئين، حيث يمثل هؤالء محورا اساسيا في

 .المساعدة

 
 محتوى المشروع بكل وضوح 

 
بالتعاون مع  الحياة" فى للمساعدة هامبورج قامت "جمعية

المستويات من  متعددة تدريبية المتطوعين بإعداد دورات

في التعامل مع اإلعاقة،  الثقافي الوعي تطوير أجل 

التي تجري في  اللقاءات في ديد اإلعاقةوالمساعدة في تح

إجراءات الدعم والمساعدة  ومعرفة أماكن إقامة الالجئين،

 ألمانيا، في اإلعاقة ذوي لألشخاص التي يمكن تقديمها

وحقوقهم في الحصول على مساعدات وفقا لقانون اللجوء 

 .االجتماعي والقانون
 

 أن نالالجئين يمك المشاركة التطوعية من جانب أن وبما

في  "المساعدة فريق فإن االندماج، في رئيسيا دورا تلعب



يقوم بتقديم النصائح واإلستشارات، باإلضافة الى  الحياة"

 تدريب وتأهيل من يتولى رعاية وتوجيه الالجئين ذوي

 .اإلعاقة
 

 الداعمون لمشروع "المساعدة في الحياة"
 

 Aktionحملة إنسان ) في الحياة" "المساعدة يدعم مشروع

Menschدو  االجتماعية، ومؤسسة هامبورج للرعاية (، ومنظمة

(Stiftung:do،) المساعدة في . الراعي الرسمي لمشروع"

 العضو في اوغوز، السيدة أيدن الدولة وزيرة هي الحياة"

عن حي فاندسبيك في مدينة هامبورج،  األلماني البرلمان

 .دماجواإلن والالجئين للهجرة االتحادية الحكومة ومفوضة
 

جمعية هامبورج  يركز مشروع"اوغوز:  تقول السيدة أيدن

 الذين اإلعاقة من ذوي لالجئينللمساعدة فى الحياة على ا

 تعرضوا للحرمان ولصدمات نفسية في الكثير من الجوانب،

 أن يكون التعامل مع هذه الفئة من خالل إزالة وينبغي

الف أمامهم، وتعامل األخر بحساسية مع اإلخت الحواجز

يسعى لتحقيقه مشروع  ما بالضبط هو وهذا ،لهمالثقافي 

"ـ الى جانب وضع حجر اساس إلندماج المساعدة في الحياة"

ويسعى . في المجتمع االلماني واالضطهاد الفارين من الحرب

اإلعاقة، وتوعيتهم  ذوي المشروع كذلك الى تأهيل لألشخاص

 في طوعينالمت باألطر القائمة على مساعدتهم، وكذلك دعم

 ". العمل مع الالجئين

 

 جمعية هامبورج للمساعدة فى الحياة 

 

 1960 عام منذجمعية هامبورج للمساعدة فى الحياة" تهدف "

األباء واالمهات الذين لديهم  وتقوية الى تقديم الدعم

. اإلعاقة ذوي األشخاص أقارب إعاقة، وكذلك ذوي أطفال

رج للمساعدة فى جمعية هامبوالغاية توفر  لهذه وتحقيقا

والتدريب،  الالزمة، وتقدم المشورة، معلوماتالحياة ال

مشروع "المساعدة في الحياة" هو . والمرافقة، والرعاية

جمعية هامبورج للمساعدة فى الحياة على رد فعل من جانب 

 القليلة األشهر في والسياسية االجتماعية لتطوراتا

 .بها صةالخا التوجيهية المبادئ مع تمشيا الماضية


