الخدمات التطوعية في املجال الرياض ي لالجئين
أهم املعلومات

تعني الخدمات التطوعية في املجال الرياض ي:
مساعدة الناس في األماكن التي تتم فيها ممارسة الرياضة.
وذلك مثل:


األندية الرياضية



اإلتحادات الرياضية،
املدارس ودور رياض األطفال.



فإذا كانت هذه املؤسسات تشارك في الخدمة التطوعية فإن هذه ُيطلق عليها أماكن العمل.
ً
ُويساعد الناس في الخدمة التطوعية في أماكن العمل تطوعا.
حيث أن الناس يريدون فعل هذا ،فهم يرغبون في مساعدة غيرهم من الناس.
ويقومون بعمل جيد من أجل التعايش في املجتمع.
ُويسمى هذا في أملانيا :عمل شرفي أو :عمل تطوعي.
ً
ً
ُويطلق على األشخاص الذين يؤدون عمال تطوعيا كلمة :متطوعون.
والخدمة التطوعية هي أحد األشكال الخاصة للمشاركة التطوعية.
وتوجد قواعد خاصة في الخدمة التطوعية:





ً
يساعد املتطوعون في أماكن العمل ملدة  20,5ساعة على األقل كل أسبوع ،وذلك لفترة تتراوح بين  6شهور و  18شهرا.
ويقوم املتطوعون باألعمال التي تثير إهتمامهم .كما يستفيدون من خبرتهم في مجال ما.
ً
وال يحصل املتطوعون على راتب مالي كما هو الحال مثال في العمل العادي .لكنهم يحصلون على القليل من املال مقابل
املساعدة.
ويتعلم املتطوعون في األيام التعليمية أشياء مثيرة تساعدهم في عملهم وفي مستقبلهم.


ُ
ومن املفترض أن الخدمة التطوعية تجلب املتعة.

كما يتعرف املتطوعون أثناء الخدمة التطوعية على متطوعين آخرين.

يمكنك فعل هذا في الخدمة التطوعية في الرياضة
ً
في الخدمة التطوعية يمكنك مثال:
1



القيام بأعمال تراها مثيرة بالنسبة لك،



اإلستفادة من معارفك وخبراتك،



ممارسة الرياضة مع آخرين وتعلم أشياء عن الرياضة،



التعرف على يوم العمل في أملانيا،



تجربة ومعرفة األعمال والواجبات التي تتناسب معك بشكل جيد،



إكتشاف الطريق الوظيفي الذي تريد أن تسلكه بعد الخدمة التطوعية،



تخطيط وتنفيذ املشروعات الخاصة،



مقابلة متطوعين آخرين في األيام التعليمية،



عمل دورة لغوية،



إستخدام معرفتك اللغوية وممارستها.

هذه شروط مهمة
توجد قواعد للخدمات التطوعية.


ً
في "الخدمة التطوعية اإلتحادية لالجئين املهاجرين" يجب أال يقل عمرك عن  18عاما.



لكن يجب عليك املساعدة في أماكن العمل ملدة  20,5ساعة على األقل كل أسبوع.
ً
ً
ً
وتستمر الخدمة التطوعية ملدة  6شهور على األقل و  18شهرا بحد أقص ى .وغالبا ما تستمر الخدمة ملدة  12شهرا بالضبط.



ويجب عليك الحصول على تصريح عمل ألداء الخدمة التطوعية.
ويمكنك الحصول على تصريح العمل من مصلحة شؤون األجانب.



الشركاء الثالثة في الخدمة التطوعية
ً
في الخدمة التطوعية يشارك ثالثة شركاء دائما:


املتطوعة أو املتطوع



مكان العمل



الهيئة املنظمة

مكان العمل
ً
مكان العمل هي املؤسسة الرياضية التي تشارك بالعمل فيها بإعتبارك متطوعة أو متطوعا.
ويوجد في مكان العمل شخص يرافقك.
وهو يوضح لك األعمال الخاصة بك ويرد على إستفساراتك.

وتوجد العديد من األعمال في مكان العمل.
2

ً
يعمل املتطوعون غالبا في الرياضة مع أطفال وشباب .حيث يلعبون معهم ويرافقونهم أثناء التدريب .كما يساعدون فيما سوى ذلك في املكان
الذي يحتاج إلى مساعدة.
إذا كنت تعرف أحد األندية الرياضية ألنك تمارس رياضة بنفسك فنرجو أن تسأل هناك عن الوظائف املمكنة.
الهيئة املنظمة
الهيئات املنظمة هي جمعيات خيرية .وهي تعمل من أجل وجود الخدمة التطوعية.
يعتني العاملون في الهيئة املنظمة بالتخطيط وتنفيذ الخدمة التطوعية.
ويقدمون الدعم واملساعدة للمتطوعين وأماكن أداء العمل التطوعي.
وهذا يعني :عندما تقوم بالخدمة التطوعية فإنه يوجد في الهيئة املنظمة شخص معين للتواصل معك.
كما أن العاملين والعامالت في الهيئة املنظمة يقومون بالواجبات التالية:


يقومون بالرد على األسئلة عندما يهتم أحد بأداء الخدمة التطوعية.



يساعدون في العثور على مكان ألداء الخدمة التطوعية عند رغبة إنسان ما في أداء هذه الخدمة .أي أنهم يعتنون بعملية التوسط
بين املتطوع واملكان.



يقدمون اإلستشارة ألماكن العمل في تنفيذ الخدمة التطوعية.



يقومون بزيارة جميع املتطوعين وأماكن أداء العمل التطوعي.



يقومون بالعمل العام الخاص بالخدمة التطوعية .يعملون من أجل تلبية إهتمامات جميع الناس الذين يشاركون في الخدمة
التطوعية.



يقومون بتنظيم األيام التعليمية.

لكي تتمكن من املشاركة في الخدمة التطوعية يجب عليك توقيع إتفاق .ويحتوي اإلتفاق على حقوق وواجبات املتطوعين وأماكن أداء العمل
التطوعي والهيئة املنظمة.

ولكي تتمكن من التوقيع على اإلتفاق تحتاج إلى تصريح عمل .وتساعدك الهيئة املنظمة في الحصول على تصريح العمل.

هذه هي مميزاتك عندما تقوم بخدمة تطوعية


يمكنك القيام بأعمال تراها مثيرة بالنسبة لك،



تعمل مع أشخاص آخرين.

 تشارك في أيام التعليم.
ً
ً
 إذا كان عمرك أقل من  27عاما فسوف تشارك في  25من أيام التعليم في  12شهرا.
ً
 أما إذا كان عمرك  27عاما أو أكثر فسوف تشارك في يوم تعليمي واحد لكل شهر.
وتتعرف في أيام التعلم على متطوعين آخرين من أماكن عمل تطوعي أخرى.
كما تتعلم أشياء مفيدة في مجال الخدمة التطوعية وفي الفترة التي تليها.
3

ً
والعروض التعليمية مختلفة جدا .ويدور الكثير منها حول الرياضة والتفاهم بين الحضارات والثقافات.
وأيام التعلم مجانية للمتطوعين.
كما تعتني الهيئة املنظمة بالطعام وتدفع تكاليف السفر.



ويمكنك في الخدمة التطوعية تطبيق وتحسين معارفك اللغوية.
كما يمكنك املشاركة في دورة لغوية.



وتحصل في الخدمة التطوعية على بعض النقودُ .ويسمى هذا نقود الجيب.
ً
ً
وال ُيسمح بأن يحتفظ املتطوعون دائما بكل نقود الجيب .حيث أن املتطوعين يحصلون غالبا على نقود من الدولة في نفس الوقت،
مثل ما يعرف باسم "التأمين األساس ي" للحياة.
ً
لذا يتم غالبا إحتساب جزء من قيمة نقود الجيب من بين النقود التي تحصل عليها من الدولة.
ً
وهذا يعني :سوف تدفع لك الدولة بعدها نقودا أقل.
ويمكن للهيئة املنظمة أن تخبرك بمقدار هذا املبلغ.



وأثناء الخدمة التطوعية تخضع للتأمين اإلجتماعي.
وهذا يعني :تقوم الجهة التي ُيؤدى بها الخدمة التطوعية بدفع هذا التأمين اإلجتماعي.
ويشتمل التأمين اإلجتماعي على التأمين الصحي.
وتحصل بعدها على الخدمات الطبية نفسها عند الطبيب أو الطبيبة
مثل املواطنات واملواطنين األملان.



كما تحصل على أيام عطلة.
ً
ً
ً
مثال :إذا أديت الخدمة التطوعية ملدة  12شهرا فإنك تحصل على  25يوما عطلة.
ً
ويتواصل دفع نقود الجيب أثناء العطلة أيضا.

 وبعد إنتهاء الخدمة التطوعية تحصل على شهادة من مكان أداء الخدمة.
ً
ويمكن اإلستفادة من الشهادة بتقديمها عند التقدم لوظيفة مستقبال .كما يحق لك الحصول على إفادة بأداء الخدمة .وهي إثبات
يؤكد أنك قمت بأداء الخدمة التطوعية.

هكذا يمكنك املشاركة
4

إذا كنت تشارك بشكل فاعل في أحد األندية الرياضية بالفعل فنرجو أن تسأل هناك عن املشاركة.
كما يمكنك كتابة رسالة بريد إليكتروني إلى  fwd@dsj.deسواء باللغة األملانية أو اإلنجليزية أو الفرنسية .نرجو أن تكتب لنا إسم املكان الذي
تقيم فيه في أملانيا .وسوف نحاول أن نعثر على الجهة التي تدعمك.

كما توجد معلومات لدى الجهة املختصة التي تتوسط لتقديم الخدمة:

5

