
خدمات داوطلبانه در حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش برای پناهندگان

اطلعات مهم

:دو نوع خدمات داوطلبانه در آلمان وجود دارد

●BFD

●FSJ

BFD مخفف خدمات داوطلبانه فدرال است.

FSJ مخفف سال اجتماعی داوطلبانه است.

.قرار دارند )غیر انتظامی(هر دو خدمات داوطلبانه در حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش 

:یعنی

. فرهنگی یا یک مؤسسه آموزشیسازمانکمک کردن به مردم در یک 

:به عنوان مثال

تئاتر،●

موزه،●

مدرسه،●

کتابخانه،●

.اگر این سازمانها در خدمات داوطلبانه شرکت کنند، به آن ها مراکز استقرار می گویند

.در خدمت داوطلبانه مردم به طور داوطلبانه در مراکز استقرار کمک می کنند

.آنها می خواهند به این وسیله به دیگران کمک کنند. مردم این کار را دوست دارند

.آن ها این کار نیک را برای همزیستی در جامعه انجام می دهند

. کار داوطلبانه :فعالیت داوطلبانه و یا: در آلمان به آن می گویند

. را داوطلب می نامنددهدکه یک خدمت داوطلبانه انجام می  فردی

.یک خدمت داوطلبانه شکل خاصی از کارهای های داوطلبانه است

:در خدمت داوطلبانه مقررات ویژه ای وجود دارد

.ماه کمک می کنند 18تا  6ساعت در هفته، برای مدت  20.5داوطلبان در مراکز استقرار حد اقل ●

.آن ها تجارب خود را به کار می گیرند. داوطلبان فعالیت هایی انجام می دهند که برایشان جالب است●

.داوطلبان هیچ گونه حقوقی دریافت نمی کنند●

.ولی مقداری پول به عنوان کمک هزینه دریافت می کنند●

.داوطلبان در دوره ها، مطالب جالبی در رابطه با فعالیت و آینده خود یاد می گیرند●

. داوطلبان در خدمت داوطلبانه با دیگر داوطلبان آشنا می شوند●

.یک خدمت داوطلبانه باید سرگرم کننده باشد●



:خدماتی که داوطلبان انجام می دهند

:در خدمات داوطلبانه شما می توانید، برای مثال

فعالیت هایی را که به نطر شما جالب می باشد میتوانید انجام دهید،●

از دانش و تجربه خود به کمک بگیرید،●

با یک روز کاری در آلمان آشنا شوید،●

امتحان کنید که چه وظایف و فعالیت هایی هنوز هم مناسب شما هستند،●

از این طریق مسیرهای شغلی که می توانید پس از خدمت داوطلبانه در پیش بگیرید را پیدا کنید،●

پروژه های خود را برنامه ریزی و اجرا کنید،●

با داوطلبان دیگر در روزهای آموزش آشنا شوید،●

 یک کلس زبان بگذرانید،●

 .از زبان خود استفاده کنید و آن را آموزش دهید●

شرایط لزم برای شرکت در خدمات داوطلبانه

. برای خدمات داوطلبانه قوانینی وجود دارد

.، هیچ محدودیت سنی وجود نداردBFDدر . سال داشته باشید 26شما باید کمتر از  FSJبرای ●

.ساعت در مرکز استقرار همکاری کنید 20.5شما باید هر هفته حداقل ●

.ماه طول می کشد 18و حداکثر  6خدمات داوطلبانه حداقل ●

.شما باید اجازه کار برای خدمات داوطلبانه داشته باشید●

.شما می توانید اجازه کار را از مقامات اداره مهاجرت دریافت کنید ●

همکار در خدمت داوطلبانه

.همکار شرکت می کنند 3در خدمت داوطلبانه همیشه 

داوطلب●

مرکز استقرار●

پشتیبان ●

مرکز استقرار

. فرهنگی و یا مؤسسه آموزشی است که در آن شما به عنوان یک داوطلب همکاری می کنیدسازمانمرکز استقرار 

.وجود دارد که شما را همراهی می کندمسؤلی در مرکز استقرار 

.او فعالیت های شما را توضیح و به سؤالت شما پاسخ می دهد



. در هر یک از مراکز استقرار، فعالیت های مختلفی وجود دارد

:بطور مثال

در تئاتر وظایفی وجود دارد

در مدیریت،●

در تکنیک صحنه یا●

.در کارهای تبلیغاتی●

.در یک کتابخانه یا یک مدرسه وظایف دیگری وجود دارد●

.در درخواست خدمات داوطلبانه بنوسید که در خدمت داوطلبانه خود چه کاری دوست دارید انجام دهید

.و اینکه چه علیقی دارید

.این امر به پیدا کردن محل کار مناسب برای شما کمک می کند

.شما درخواست خدمت داوطلبانه را برای پشتیبان ارسال می کنید

پشتیبان

.آن ها برای اطمینان حاصل کردن از انجام خدمت داوطلبانه کار می کنند. پشتیبان ها اعضای سازمان عام المنفعه هستند

. همکارهای پشتیبان از برنامه ریزی و اجرای خدمات داوطلبانه مراقبت می کنند

.آن ها به داوطلبان و مراکز استقرار کمک و حمایت می رسانند

.وقتی شما یک خدمت داوطلبانه انجام می دهید، با وجود پشتیبان، یک شخص مورد تماس خاص برای شما وجود دارد: یعنی

:همکاران پشتیبان همچنین این وظایف را برعهده دارند

.آن ها به سوالت افرادی که به خدمت داوطلبانه علقه مند هستند پاسخ می دهند●

آن ها وقتی که فردی تمایل به انجام خدمت داوطلبانه دارد، در پیدا کردن مرکز استقرار کمک می کنند.●

 .آنها مسئول اقدامات واسطه ای هستند: به بیان دیگر 

 .آن ها به مراکز استقرار در رابطه با خدمات داوطلبانه مشاوره می دهند●

 .آن ها از همه داوطلبان و مراکز استقرار یک بار در سال بازدید می کنند●

آن ها از منافع همه افرادی که در خدمات داوطلبانه شرکت. آن ها کارهای تبلیغاتی خدمت داوطلبانه را انجام می دهند●

 . می کنند حمایت می نمایند

 .آن ها روزهای آموزش را ترتیب می دهند●

در توافق نامه حقوق و مسئولیت های داوطلبان، مراکز استقرار و پشتیبان ها بیان شده .پشتیبان یک توافق نامه امضاء می کند
.هر سه همکار این توافق نامه را امضاء می کنند. است

.پشتیبان به شما در گرفتن اجازه کار یاری می رساند. برای اینکه بتوانید این توافق نامه را امضاء کنید، نیاز به اجازه کار دارید



فوائد انجام خدمت داوطلبانه برای شما

.انجام دهیددوست دارید شما می توانید فعالیت هایی که •

.شما با افراد دیگر کار می کنید•

.شما در روزهای آموزشی شرکت می کنید•

.ماه خواهید داشت 12روز آموزشی در  25سال سن دارید،  27اگر شما زیر - 

.ساله یا مسن تر هستید، در هر ماه یک روز آموزشی خواهید داشت 27اگر شما  -

.در روزهای آموزشی شما با سایر داوطلبان از مراکز کار دیگر آشنا می شوید

.و برای خدمت داوطلبانه و زمان پس از آن مطالب سودمندی فرا می گیرید

.اغلب، موضوعات آن فرهنگی است

.و نمایش های هنری نیز وجود دارد

شما می توانید برای مثال، تئاتر بازی کنید -

.و یا یک دوره عکاسی بگذرانید -

.روزهای آموزشی برای داوطلبان رایگان است

.پشتیبان مسؤل غذا است و هزینه های سفر را پرداخت می کند

.شما می توانید در خدمت داوطلبانه، دانش زبانی خود را به کار ببرید و بهتر کنید•

.شما همچنین می توانید در یک کلس زبان شرکت کنید

.آن را پول تو جیبی می نامند. شما در خدمات داوطلبانه مقداری پول دریافت می کنید•

.یورو دریافت می کنید 160ساعت کار در هر هفته شما هر ماه حداقل  20/5با 

.شما اجازه دارید تنها قسمتی از پول تو جیبی را نگه دارید: اما

. دولت کسر می شودتوسطقسمت دیگر از پول دریافتی شما 

.دولت به شما پول کمتری پرداخت می کند: درنتیجه

.پشتیبان می تواند به شما بگوید این پول چه مقدار است

.شما در خدمات داوطلبانه دارای بیمه اجتماعی هستید•

.مرکز اشتغال بیمه اجتماعی را برای شما پرداخت می کند: یعنی

.بیمه اجتماعی همچنین شامل بیمه درمانی می شود

در این صورت شما هنگام مراجعه به پزشک، از همان خدماتی که 

.شهروندان آلمانی دریافت می کنند برخوردار خواهید بود

.شما روزهای تعطیلت خواهید داشت•



. روز تعطیل خواهید داشت 25ماه خدمت داوطلبانه انجام دهید  12اگر شما : بطور مثال

.در طول تعطیلت پول تو جیبی پرداخت می شود

.پس از خدمات داوطلبانه شما مدرکی از مرکز کار خود دریافت خواهید کرد•

.از این مدرک می توانید در آینده برای درخواست کار استفاده کنید

نحوه همکاری

.شما باید برای خدمت داوطلبانه درخواست بدهید

.از پشتیبان درباره نحوه درخواست دادن سوال بپرسید

.برای این منظور به پشتیبان تلفن بزنید

.یا به پشتیبان یک ایمیل بفرستید

.همه پشتیبان ها درحوزه فرهنگ و آموزش یک نقشه آلمان در اختیار دارند

.در این نقشه آلمان، پشتیبان ها در هر ایالت ثبت شده اند

:مشاهده نقشه در اینجا

FSJ: http://fsjkultur.de/karte-der-landestraeger.htmlپشتیبان ●

 BFD: http://bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de/ansprechpartner.htm  lپشتیبان●

.در نقشه همچنین شماره تلفن و آدرس ایمیل پشتیبان ها وجود دارد

.را ارائه نمی دهند BFDو  FSJهمه پشتیبان ها 

.ارائه می دهند BFDو یا تنها  FSJبعضی پشتیبان ها تنها 

:در صورت داشتن سؤال یا نیاز به پشتیبانی

.ما با کمال میل به شما کمک می کنیم

freiwilligendienste@bkj.de: یک ایمیل به آدرس زیر بفرستید

:یا با ما با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

:ما در ساعات زیر به شما مشاوره تلفنی ارائه می دهیم

16تا  14سه شنبه از ساعت ●

16تا  14چهارشنبه از ساعت ●

12تا  10پنج شنبه از ساعت ●

 ما به آلمانی و انگلیسی صحبت می کنیم.

030 / 48 48 60-20
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