برنامەی پروزواسیس اینجاست.
تو هم همراه باش!
برنامە ی پروزواسیس  Prosvasisیک برنامەی جامع در زمینەی ادغام اجتمایع و توانمند سازی نوجوانان و
جوانان پناهجوی ردە ی سن  ١٦تا  ٢٤سالە است .هدف از این پروژە این است تا قابلیت های شما را افزایش
ی
ی
نگرش فعال نسبت بە زندگ و آیندە ی خود سوق دهد .همچنی این برنامە بە شما
دادە و شما را بە سمت
ر
کمک خواهد کرد تا گذاری آرام بە مرحلە ی استقالل داشتە باشید و بە مانند بستی برای ادغام اجتمایع شما
عمل کند.
های کە بر محورهای زیر متمرکز هستند.
چگونە بە اهداف فوق خواهیم رسید؟ از طریق فعالیت ی
ر
حقوق
✓ حمایت اجتمایع-روای و
✓
✓
✓
✓
✓

مشاورەی شغیل
ر
دستش بە تحصیل
استفادە ااز فرصت های کسب مهارت و آموزش غترسیم
آشنای با واقعیت های موجود در مقولەی اشتغال
ی
ر
مشارکت در فعالیت های حماین و مداخلە در فضای عمویم

ثبت نام از متقاضیان آغاز شدە است.
در چهارچوب اقدامات ایمن جهت مقابلە با شیوع همگای ویروس کورونا ،برنامەی پروزواسیس
Prosvasisجهت ارائە ی خدمات خود از سیستم خدمات راە دور استفادە یم کند.
از عالقمندان تقاضا یم شود کە فرم ثبت نام را در اینجا تکمیل نمایند و یا بە شمارە تلفن  ٦٩٤١٥٣٥٩٠٥از
وایت پیام بفرستند.
طریق واتس آپ یا ر
ر
دستش بە ر
صوری کە ر
اینتنت ندارید ،یم توانید روزهای سە شنبە و پنج شنبە از ساعت  ١٠صبح تا ٦
در
غروب با شمارە تلفن  ٢١٠٥١٤٨٣٦٦تماس بگتید.
همچنی یم توانید هر روزە از ساعت  ٢بعد از ظهر تا  ٦غروب با شمارە تلفن  ٦٩٤١٤٣٥٩٠٥مستقیما تماس
بگتید
پاسخگوی بە شما یم باشیم )
( ما بە زبان های انگلییس و یونای آمادە ی
ی

پروژە ی پروزواسیس  Prosvasisدر قالب برنامە ی صندوق شهروندان فعال با مشارکت شبکە ی حقوق
کودک  ،کمیتە ی نجات بی الملیل  IRCو گروە تئاتر همیاران خندە  Syntexniageliouبە اجرا در یم آید.
جمع کل هزینە های این پروژە کە ی
اروپای برای سالهای  ٢٠١٤تا  ٢٠٢١یم باشد،
بخیس از مکانتم تامی مایل
ی
 ١٢میلیون یورو است کە از طرف کشورهای ایسلند ،لیختنشتاین و نروژ تامی مایل یم شود.
ر
برساخی فرایندهای
هدف از این برنامە توانمندسازی و رشد پایدار جامعە و برجستە سازی نقش آن در
دموکراتیک  ،افزایش مشارکت شهروندان در مسائل عمویم و دفاع از حقوق ی
بش یم باشد.
ر
مشتکا بە عهدە ی بنیاد بودوساکیس
مدیریت تامی مایل برنامە ی صندوق شهروندان فعال در یونان
ر
سولیدارین ناو  SolidarityNowقرار دارد.
 Bodossaki Foundationو سازمان

