:االتصال
يرسنا ان نقدك لك املعلومات عن عروض العمل الطوعي.

Im Notfall für Berlin
في حالة الطوارئ لصالح برلين

مقر مكتب التنسيق:
“„PROTECT – Im Notfall für Berlin
c/o DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
Bachestraße 11
)مدخل الزوار :بوندس اليه (73
12161 Berlin
Thomas Jacobi
هاتف030 600 300 2303 :
الربيد االلكرتوين info@protect-berlin.org :

اشرتك!
متنوعة.عضوا يف جامعة كبرية .تقدم املنظامت املساعدة يف برلني مهاما ممتعة
اصبح
اننا نساعدك عىل تنمية كفاءاتك وقدراتك.

بعض املجاالت للعمل الطوعي:
• الحامية يف حاالت الكوارث
• خدمات الرعاية
• االطفائية الطوعية
• كالب االنقاذ
• خدمات االسعاف
• املساعدة الفنية
• اعامل التدريب الريايض
• انقاذ الغارقني
• … ومهام كثرية اخرى

االرشاف عىل جمعية «بروتيكت» ميارس عضو مجلس الشيوخ الربليني املسؤول
للشؤون الداخلية والرياضة
).)PROTECT

www.protect-berlin.org

ما هي اهداف جمعية بروتيكت؟
تحتاج جمعية بروتيكت اشخاص متعهدين للعمل الطوعي يف
املنظامت االعضاء وتويل املهام من اجل املجتمع

ما هي جمعية بروتيكت؟

تتعاون املؤسسات التالية يف اطار جمعية العمل „بروتيكت – يف حالة الطوارئ لصالح برلني„

!جمعية بروتيكت بحاجة اليك

تبحث مؤسسات حامية السكان والحامية يف حاالت الكوارث عن اشخاص يتولون مهام
طوعية من اجل مدينتنا ,عىل سبيل املثال كمساعدين ومساعدات يف حالة الكوارث
الطبيعية ,كمراعني ومراعيات للناس العائشني ظروفا طارئة ,كمساعدين ومساعدات طبيني /
.طبيات اثناء الفعاليات العظيمة ,او كمدربني ومدربات عىل االسعاف يف حاالت الطوارئ
ال يحترص العمل الطوعي عىل تقديم املساعدة ,بل ستالقي شكر الناس الذين ساعدتهم .انك
عضو يف جامعة انسانية كبرية تحب التعهد والعمل الجامعي ,االمر الذي قد يسهل انشاء
.عالقات صديقة جديدة
كام تعترب املؤسسات املساعدة مثل الصليب االحمر وجمعية فرسان مالطة للخدمات
املساعدة واتحاد العامل الخريي وجمعية فرسان القديس يوحنا للنجدة يف حاالت الحوادث
ومؤسسة االعانة الفنية واطفائية برلني اماكن التعلم ايضا ,تعرض لك فرصا ممتعة للتدريب
.والتعليم االضايف معرتف بها خارج العمل الطزعي ايضا والتي تساهم يف تنميتك الشخصية

ومن اجل ذلك من الرضوري:
• رفع مستوى معرفة مواطنات ومواطني برلني حول حامية السكان
تشجيع التعهد الطوع للعمل يف مجال الحامية يف حاالت الكوارث ومساعدة
• اعضاء جمعية العمل عىل كسب متعاونات ومتعاونني جدد
كسب الناس ذوي خلفية الهجرة للعمل الطوعي ملراعاة النسبة املتزايدة للناس.
• ذوي خلفية الهجرة يف املجتمع وللمساهمة يف اندماجهم
• توضيح وانشاء امكانيات التدريب االضايف واالندماج يف اطار الحامية يف حاالت الكوارث.

• جمعية اتحاد برلني الواليئ التابع التحاد العامل الخريي )(ASB
• اطفائية برلني التابعة لجمعية اتحاد االطفاء الربليني الواليئ )(LFV
االتحاد الواليئ لواليات برلني وبراندنبورغ وساكسونيا (THW) -
• انهالت التابع للمؤسسة االتحادية لالعانة الفنية
• جمعية االتحاد الربليني الواليئ للصليب االحمر الصليب االحمر االملاين )(DRK
• االتحاد الربليني االقليمي لجمعية فرسان القديس يوحنا للنجدة يف حاالت الحوادث )(JUH
• جمعية فرسان مالطة لخدمات االعانة يف مطرانية برلني )(MHD
ان جمعية العمل „بروتيكت“ غري منحازة من الناحية السياسية والحلقية والدينية.

