( ZuFlucht Lebenshilfeمدد زندگی مهاجر)
پروژهٔ  ZuFlucht Lebenshilfeهامبورگٔویژهٔٔپناهجویانٔدچارٔمعلولیتٔ،والدینٔؤخانوادههایٔآنان
تمرکزٔپروژهٔ:آمادهسازیٔخیرینٔ(فعاالنٔداوطلب)ٔ،گروههایٔهمدردٔؤهمٔشرایطٔؤدورهٔآموزشیٔبرایٔسرپرستانٔؤراهنمایانٔ .
از میان بیش از یک میلیون انسان که به امید داشتن امنیت بیشتر و زندگی بهتر از سال  ۲۰۱۵به آلمان مهاجرت کردهاند ،در حال حاضر
هنوز  ۳۲۵۶۲پناهجو در هامبورگ به سر میبرند .بنا به تخمین مرکز مدد زندگی هامبورگ ،شمار پناهجویان دچار معلولیت بالغ بر ۶۰۰۰
نفر میشود.
هدف ما افزایش و ارتقاء انگیزهٔ مشارکت مدنی برای پناهجویان است ،تا حتیاالمکان از خدمات بهداشتی و اجتماعی در این کشور برخوردار
شوند .به ویژه توانمندسازی و تقویت والدین و خانوادهٔ مددجو -در معنای خود توانبخشی -مورد توجه خاص است ،چرا که این افراد در سیستم
حمایت از معلولین نقش محوری ایفا میکنند.
بهٔبیانٔدیگرٔ:محتوایٔپروژه ٔ
آموزش  ،ZuFlucht Lebenshilfeبه کسب مهارتهای میان-فرهنگی و رفتار متناسب با فرهنگ
دوره آموزشی تحت
خیرین در طی چند
ِ
ٔ
افراد دچار معلولیت ،کمک به شناسایی معلولیت بین پناهجویان ،آشنایی با تسهیالت کمکی و حمایتی از معلولین در آلمان و مبانی قانونی حقوق
اجتماعی و حق برخورداری از مزایای پناهندگی دست مییابند.
از آنجا که خیرین میتوانند در پیوستن معلولین به جامعه نقش حیاتی ایفا کنند ،تیم  ،ZuFlucht Lebenshilfeبه مشاوره و همراهی
گروههای همدرد و هم شرایط اقدام کرده و سرپرستان و راهنمایان را جهت همکاری با پناهجویان دارای معلولیت همراهی میکند.
همهٔبأهمٔ:حامیانٔپروژهٔ ZuFlucht Lebenshilfe
پروژه  ،ZuFlucht Lebenshilfeتوسط  Aktion Mensch ،Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburgو
ٔ
نماینده دولت در امور مهاجران،
 Stiftung:doحمایت مالی میشودٔ .آیدان اوزوگوز ،وزیر و عضو مجلس فدرال از شهر واندز ِبگ و
ٔ
پروژهٔٔZuFlucht Lebenshilfeاست.
اصلی
پناهندگان و پیوستن به جامعه از حامیان
ٔ
ِ

«پروژه ٔ  ZuFlucht Lebenshilfeکه توسط  ZuFlucht Lebenshilfeهامبورگ اجرا میشود ،معطوف به کسانی است که از جهاتی
دچار محرومیت بوده یا آسیب دیدهاند .معلولیت را میبایست با برداشتن موانع مرتفع کرد .به تفاوتهای فرهنگی باید با حساسیت و دقت پاسخ
گفت .این دقیقاً همان چیزی است که پروژه ٔ  ZuFlucht Lebenshilfeسعی در دستیابی آن دارد و بنابراین از اصول اساسی پیوستن به
جامعه برای کسانی که از جنگ و آزار و شکنجه گریختهاند میباشد ZuFlucht Lebenshilfe .طبق سنت خود در کمک به افراد دچار
معلولیت ،سعی بر آن دارد که معلولین را در خود -توانبخشی ،و خیرین را در حمایت از معلولین یاری دهد».
آیدانٔاُزوگوز ٔ

Lebenshilfe Hamburg
از سال  ۱۹۶۰هدف انجمن  Lebenshilfe Hamburgحمایت و تقویت کودکان دچار معلولیت و خانوادههای آنان است .به همین منظور
پروژه
به ارای ٔه کمک در قالب مشاوره ،آموزش ،همراهی و مراقبت پرداخته است ،Lebenshilfe Hamburg .با اجرای
ٔ
 ZuFlucht Lebenshilfeبه تغییرات اجتماعی-سیاسی چند ماه گذشته در راستای خط مشیء خود توجه نشان داده است.
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