ناشرة إعلناية  6 -صفحات  -للهأل
صفحة 1
ما هي الفائدة من التدريب المهني في مشروع كوم ميت!منت ))comMIT!ment؟
• الحصول على شهادة مشاركة
• اظهار اللتزام الشخصي عند التقدم الى أي تدريب عملي أو مهني أو للدراسة .و اللتزام يعني النافتاح و الستعداد للتعلم .هذا
يعطي دوما ميزة عند التقدم الى أي تدريب عملي أو مهني أو للدراسة.
• اعطاء لمحة عن المجالتا المهنية الجديدة )العمل الجاتماعي ،مربي  /مربية(
• التأھ يل يتيح الفرصة في الحصول على عمل حر في مجال الرعاية المدرسية المسائية أو في بيوتا الشباب
• ناشر المعارف و أساليب العمل التربوية الحديثة
• تعزيز المواهب الذاتية و الثقة بالنفس
• الدماج في شبكة فريق العمل و شبكة المختصين بمرافقة و رعاية مجموعة من الشخاص و الشراف عليهم

صفحة 2
يمكنكم التصال بنا بكل سرور:
كوم ميت!منت!
جامعية عمل الشباب في هامبورغ
comMIT!ment
Jungenarbeit Hamburg e.V.
Bramfelder Straße 102 B
22305 Hamburg
هاتف040 / 607 85 919 :
commitment@jungenarbeit.info
www.jungenarbeit.info/commitment
جامعية عمل الشباب في هامبورغ هي مؤسسة خدماتا اجاتماعية لمساعدة الشباب و معترف بها كجمعية خيرية .ناحن عضو في
الرابطة الخيرية ) (Der Paritätische Wohlfahrtsverbandو الجمعية التحادية لعمل الشباب
)(.BAG Jungenarbeit e.V

صفحة 3
كوم ميت!منت!
ملتزم بالوعي و التنوع و الكرامة

صفحة 4
كوم ميت!منت يريد
• دعم الشخاص الذين عاناوا أو يعاناون من التمييز أو التهميش
• تشجيع التجارب الفردية كنقطة اناطلقا لعمل مستقل و واعي يمكن تقييم عواقبه
• الشارة الى السبل الكفيلة بتحقيق حياة مشتركة تتمتع بالمساواة و خالية من العنصرية و التحيز الجنسي و الخوف من المثلية
• تعزيز القدرة على التعاطف و التعبير
• الشعور بالكفاءة الذاتية في الحياة اليومية
• تعزيز امكاناياتا التصرف و التواصل اللعنفي
• تنمية المهاراتا الجاتماعية.

صفحة 5
ما هو كوم ميت!منت؟
مشروع كوم ميت!منت موَجاه إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  .27ناحن ناريد أن ناشجعهم على العمل من أجال حياة
مشتركة في مجتمع يتمتع فيه جاميع الناس بنفس الحقوقا .و ناريد رفع مستوى وعيهم فيما يخص العنصرية و العدائية تجاه المرأة
و تجاه المثلية .و دعم جاهودهم في مجالتا الوعي و التنوع و الكرامة.
يتم تنفيذ المشروع على خطوتين .في الخطوة الولى سيشارك المهتمين في حلقة عمل مدتها ثلثا أو خمس ساعاتا .هنا تسنح
الفرصة للتعرف على المشروع و مواضيعه الرئيسية.
في الخطوة الثاناية يمكن للشباب أن تشارك في التدريب المهني لعداد فريق عمل و اعداد مختصين بمرافقة و رعاية مجموعة من
الشخاص و الشراف عليهم .ناحن ناعتقد أن الشباب على دراية بحياتهم الشخصية بشكل أفضل .و لهذا ناقوم بدعمهم حتى يتمكنوا
بأنافسهم من إيجاد سبل كفيلة بتحقيق حياة مشتركة متساوية الحقوقا .يحصل المشاركون من خلل التدريب المهني على فرصة
لعطاء هذه المعارف و الخبراتا التي حصلوا عليها إلى أشخاص آخرين من نافس العمر.

صفحة 6
كوم ميت!منت يقدم
• تدريب مهني لعداد فريق عمل و اعداد مختصين بمرافقة و رعاية مجموعة من الشخاص و الشراف عليهم )عادة ناجتمع
مرة كل أسبوع لمدة ساعتين .عدد اللقاءاتا  25لقاء(
• الفرصة لعطاء هذه المعارف و الخبراتا التي حصلوا عليها كفريق عمل و كمختصين إلى أشخاص آخرين من نافس العمر
• التعامل الموضوعي و العملي فيما يخص العنصرية و العدائية تجاه المرأة و تجاه المثلية
• مناقشاتا حول كيفية العمل معا من أجال التنوع الجاتماعي و المساواة بين الجنسين
• فرصة لتجربة المسرح بأساليب تربوية
• تعلم استراتيجياتا التواصل اللعنفي
• فرصة اكتساب الخبرة في تقديم و تمثيل الصفوف المدرسية أو المجموعاتا
• التبادل مع أشخاص ذوي الصلة حول مجالتا مواضيع كوميت!منت.

