الخدمات التطوّعية لالجئين وغيرهم
أه ّ
م المعلومات
هناك نوعان من الخدمات التطوّعية في ألمانيا
السنة االجتماعية التطوعية
)Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ
أو السنة اإليكولوجية الطوعية

الخدمة التطوعية االتحادية
)Bundesfreiwilligendienst (BFD
“„BUFDI

)(oder Freiwilliges Ökologisches Jahr FÖJ

)(16 - 26 Jahre

)(18-26 oder 27+ Jahre

6-18 Monate

6-18 Monate

ماذا يعني ذلك؟
ّ
مؤسسة اجتماعية أو ثقافية خاصة أو عامة.
يساعد خاللها المتطوّعون في
الشرط هو أن المؤسسة لديها إذن لتوظيف المتطوعين.
وتوجد قواعد خاصة في الخدمة التطوّعية
يساعد المتطوّعون في أماكن أداء الخدمة لم ّ
دة  20,5ساعة على األقل كل أسبوع ،وذلك لفترة
.تتراوح بين  6شهور و  18شهرا
ويقوم المتطوّعون باألعمال التي تثير اهتمامهم .كما يستفيدون من خبرتهم في مجال ما
مالي كما هو الحال مثال في العمل العادي .لكنهم
ب
وال يحصل المتطوّعون على رات ٍ
ٍ
يحصلون على القليل من المال مقابل المساعدة
ة أشياء مهمة تساعدهم في عملهم وفي مستقبلهم
ويتعلم المتطوّعون في دوراتٍ تدريبي ٍ
ّ
كما يتعرّف المتطوّعون أثناء الخدمة التطوعية على متطوعين آخرين
ومن ال ُ
مفترض أن الخدمة التطوّعية تجلب المتعة
ٌ
هذه شروط ٌ
مهمة للخدمات التطوّعية
يجب أن ال يتجاوز عمرك  26عاما للقيام بالسنة االجتماعية التطوّعية )(FSJ
ال توجد حدود عمرية للقيام بالخدمة التطوّعية االتحادية )(BFD
يجب عليك المساعدة في أماكن أداء الخدمة لمدة بين  15و  39ساعة كل أسبوع
تستمر الخدمة التطوّعية لمدة  6شهور على األقل و  18شهرا كح ّ
د أقصى
عمل ألداء الخدمة التطوّعية
يجب عليك الحصول على تصريح
ٍ
حيث يمكنك الحصول على هذا التصريح من دائرة شؤون األجانب
ال يملك المتطوع عقد عمل عادي ،ولكنك تقوم بعقد مع المؤسسة ويتم تنظيم العديد من
األشياء وفقا لقوانين العمل .تتلقى دفعة شهرية ،لديك تأمين صحي وتأمين تقاعدي وتحصل
.على دفع مستمر لألجور في حالة المرض ويكون لديك  30-24يوما من اإلجازة السنوية
بالنسبة للشباب الذين أكملوا الجزء المدرسي من ال Fachabitur
إذا قمت بعام كامل من الخدمة التطوعية  ،يمكن االعتراف بذلك كجزء عملي من
ال Fachabitur
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Weiterführende Links (deutsch)
Informationen über Freiwilligendienste im Raum Köln/Mittelrhein
 Angebote der AWO Mittelrhein (im Raum Köln/Bonn)
https://www.awo-mittelrhein.de/de/freiwilliges-engagement/fsj-bfd/
 Angebote des Erzbistums Köln
https://verbaende.erzbistum-koeln.de/fsd-koeln/
 Kölner Freiwilligendienst (15/21-40 Std./Woche, 6-12 Monate)
https://www.koeln-freiwillig.de/koelner-freiwilligendienst/
https://www.koeln-freiwillig.de/bewerbung/
https://www.koeln-freiwillig.de/gif/ (Für Geflüchtete)
 Information des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Köln über
Freiwilligendienst für Geflüchtete (21-40 Std./Woche, 6-12 Monate)
https://www.freiwilligendienste-koeln.de/fsjbfd/bfd-beim-drk/bfdmf.html
 Kölner Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement
https://www.kabe-koeln.de/index.html

Allgemeine Informationen zum Bundesfreiwilligendienst (BUFDI)
 Bundesministerium
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

Kontakt:
Projekt Arab_El – Empowerment für Arabischsprachige Eltern
Integrationsagentur BV AWO Mittelrhein e.V.
Amsterdamer Str. 232, 50735 Köln
arab-el@awo-mittelrhein.de
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