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ተወካሊት ZuFlucht Lebenshilfe: Ines Schwarzarius, ሓላፊት ፕሮጀክት, ines.schwarzarius@lhhh.de  

 

 

ZuFlucht Lebenshilfe 
 

እዚ ፕሮጀክት Lebenshilfe Hamburg ንስንክልና ዘለዎም ስደተኛታት፡ ወለዶምን፡ ቤተ-ሰቦምን ዝዓለመ እዩ።  
 

 
ቀንዲ ኣተኩሮ: ብቕዓት ናይ ግብረ-ሰናይ ኣባላት፡ ሓባራውያን ጉጅለን ኣስተምህሮ ንተሓባበርትን ኣለይትንund  

 
ካብቶም ብ2015 ዓ.ም. ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታት ሰላምን ዝሓሸ መነባብሮን ደልዮም ናብ ጀርመን ዝመጹ፡ ኣብዚ እዋን እዚ 32.562 

ስደተኛታት ኣብ ሃምቦርግ ይርከቡ። ትካል Lebenshilfe Hamburg ከም ዝግምቶ ካብዞም ስደተኛታት ተቐማጦ ሃምቦርግ ኣስታት 6.000 
ሰባት ስንክልና ዘለዎም እዮም።  
ዕላማና ድማ ህዝባዊ ተሳታፍነት ካብ ስደተኛታትን ንስደተኛታትን ንምድጋፍን ንምድንፋዕን እዩ። በዚ መሰረት ድማ እዞም ሰባትን ስድራቤቶምን 

እቲ ዝሓሸ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንክ ኣብዛ ጋሻ ሃገር ንኽረኽቡ እዩ።  ብፍላይ እዚ Selbsthilfe ገይርሉ ዘሎ ጦብላሕታ ድማ 
ክእለትን ብርትዐን ወለድን ቤተ-ሰብን እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ መስርሕ ሓገዝ ንሳቶም ቀንዲ ተራ ስለ ዝጻወቱ።  
 
ንጹር ትሕዝቶ አዚ ፕሮጀክት  
ድሕሪ ብዙሕ ኣስተምህሮታት ኣባላት ZuFlucht Lebenshilfe ብግብረሰናይ ስራሕ ኣቢሎም ሓድሕዳዊ ባህላዊ ምዕባለን ግቡእ ኣተሓሕዛ 
ካልእ ባህሊ ስንኩላንን ኣብ ግምት የእትዉ፡ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ስንኩላን ብኹሎም ተቐማጦ ክፍለጡን ክኽበሩን ይተሓባበሩ፡ ብዛዕባ 
ግቡእ መሰላትን ፍልጠት ግቡእ ሓገዛትን ኣብ ጀርመን ንኽረኽቡ የንቅሑ፡ ብተወሳኺ ድማ ሕጋዊ መሰላትን ማሕበራዊን ናይ ዑቕባ ሕግታትን 
ይከታተሉ።  
ግብረ-ሰናያዊ ተሳታፍነት ስደተኛታት እውን ኣብ ምትሕናፍጽ ሕብረተሰብ ዓቢ ተራ ስለ ዝጻወት፡ እዛ ጉጅለ ናይ ZuFlucht Lebenshilfe 

በዞም ሓድሕዳዊ ጉጅለ (Peer Groups) ነዞም ሰባት ተማኽርን ተሰንይን ብተወሳኺ ድማ ተሓባበርቲን ኣለይትን ስንኩላን ስደተኛታት 
ተስተምህር።  
 
ቀንዲ ተሓባበርቲ ናይ ZuFlucht Lebenshilfe 

እዚ ፖሮጀክት ZuFlucht Lebenshilfe ዝበሃል ብማሕበር Aktion Mensch, ብማሕበር Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Hamburg ከምኡ ድማ ብStiftung:do ዝተመወለ እዩ።  ምኒስተር Aydan Özoguz, ኣባል ፓርላማ Wandsbeker ከምኡ `ውን 

ልኡኽ መንግስቲ ንስደተኛታት፡ ዑቕበኛታትን ምውህሃደን ድማ ገለ ካብቶም ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣባላት  ZuFlucht Lebenshilfe 
ኢዮም።    
 
„እዚ ፖሮጀክት ZuFlucht Lebenshilfe ሓገዝ ንዝሰንከሉ ስደተኛታት ተቐማጦ ሃምቦርግ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንብዝተፈላለየ መዳያት 
ዝተበደሉን ዝተጨነቑን ኣካላት ጦብላሕታ ገይሩ ይዓዪ። ስንክልና ብምፍራስ መሰናኽላት እዩ ዝምከት። ባህላዊ ፍልልያት ድማ ብሓድሕዳዊ 
ምክብባር እዩ ዝጥመር። ኣብዚ መዳይ እዩ ድማ ZuFlucht Lebenshilfe ዝዓዪ። በዚ መሰረት ድማ ነቶም ካብ ኲናትን ማእሰርትን 
ሃዲሞም ናባና ዝመጹ ሰባት ሓደ ጥጡሕ ባይታ ንምትሕንፋጽ ምስ ሕብረተሰብና ክፈጥር ዝፍትን። ኣብ ባህሊ ናይ ሂወት ሓገዝ  ስንኩላት 
ሰባት ነብሶም ንኽሕግዙ ZuFlucht Lebenshilfe እውን ንስንኩላን ስደተኛታት ኣብቲ ነብኻ ምኽኣል ዝብል ልሙድ መድረኽ ንኽኣትው 
ትተሓባበርን ብግበረ-ሰናይ መልክዕ ድማ ንስደተኛታት ናይ ሓገዝ ኣበርክቶ ተአንግድን“። Aydan Özoguz 

 
Lebenshilfe Hamburg 
ካብ 1960 ጀሚሩ ትካል die Lebenshilfe Hamburg e.V. ንወለዲ ስንኩላን ደቆምን ንቤተ-ሰብ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ይተሓባበርን 
የደንፍዕን። ብተወሳኺ ድማ እዚ ትካል ሓበሬታ፡ ምኽሪ፡ ኣስተምህሮን ምስናይ ናብ ዝእለይሉ ቦታ ዘኣመሰሉ ሓገዛት የአንግድ። ብመንገዲ  
ZuFlucht Lebenshilfe ኣቢሉ እዚ Lebenshilfe Hamburg ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝነበሩ ናይ ሕብረተሰብ ፖለቲካ አውን እንተኽዕነ 
ብእሙንን ብናይ ባዕሉ ቅጥዕን እዩ ክኸይድ ጸኒሑ።  
 

 


