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 پروژه     

 

 همراهان و 
 فرهنگی روزنه میان

(IKÖ) 
 

 هداوطلبان ای پروژه
 به مهاجرین سالخورده در فرانکفورترسانی جهت یاری 
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 چه چیزی

 ؟چیست (IKÖ)فرهنگی میان  پروژه روزنه

در که  فرهنگی، میانهای جهت گشودن درتالشی است این پروژه 
در  کهآلمانی مؤسسات  توجهقصد دارد  فرادرسانی به اکنار یاری 

به برخورد با افرادی را فعال می باشند زمینه حمایت از سالمندان 
 مهاجرینبه عنوان مثال که در جامعه مورد تبعیض واقع می شوند، 

فرهنگ های ایجاد روزنه ای به سوی به  و جلب نمودهسالخورده 
 دیگر تشویق نماید.

 :زیر می باشداهداف دستیابی به در پی  (IKÖ)پروژه 

  خدمات به امکانات و  مورد تبعیضشهروندان دسترسی بهتر
 اداره های بهداشت و تأمین اجتماعیقانونی 

 تفاهم بهتر 

 ناسب برای نیازها تم یپاسخ 

 های دولتی  همکاری مابین نهادها و سازمانو  ارتباط ایجاد
 نآلمانی با مهاجری

مدیریت پروژه( و کمک های مالی شما  با تماساز نظرات )
 .سپاسگذاریم

 
 
 
 

Kontonr.: 381073110 

BLZ: 550 205 00 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE83 5502 0500 3818 0731 10 

BIC: BFSWDE33MNZ 

 چه چیزی

 کنند؟ میهمراهان چه 

با ادارات،  ارتباط برقراری در هاجرین سالخورده رام همراهان
. های امدادی یاری می نمایند و سازمان سسات، مؤمقامات رسمی

 :حمایت آنها شامل موارد زیر می باشد

  سؤتفاهم ها نمودنزبانی و فرهنگی و بر طرف  درک 

   تکمیل درخواست هانامه نگاری و 

 ی و پزشکیخدمات اجتماع دسترسی به 

 مناسب حرفه ایو مساعدت  هوراجستجوی مش 

  و یا بیمارستانشک زپ مطب بههمراهی 

 اهبه تنهایی و یا در آسایشگکه  ی افراد سالخوردهانزوا با مقابله 
 کنند  زندگی می

  برقراری ارتباط مجددبه تشویق 
 
 

 ؟تقاضای همراه نمایندد نتوان می کسانیچه 
 

 خود شخص سالخورده 

 آشنایان و بستگانه هاهمسای ، 

 های دولتی سازمان 

 های خدماتی و سازمان ادارات 

 و خدمات مراقبتی نهادهای امدادی 

 ها پزشکان و بیمارستان 

  مراکز مختلف مشاوره 

 آسایشگاه ها اجتماعی در مراکز خدمات ... 
 

 کسی چه

 ند؟سانی هستکهمراهان چه 

های آلمانی، ایتالیایی،  زبانه همراهان اشخاصی هستند که ب
و فارسی صحبت نموده و بطور داوطلبانه افراد  اسپانیولی ،پرتغالی

اکن س و فارسی زبان ییاسپانیا ،ی، پرتغالییایتالیا سالخورده
 نند.را حمایت می ک فرانکفورت

خانم و آقا در سنین مختلف بطور داوطلبانه در  19در حال حاضر 
این پروژه فعال می باشند. این افراد با توجه به تجربه شخصی 

آشنایی کامل مهاجرین سالخورده  و مسائل شرایط زندگی خود با
 دارند.

آمادگی الزم جهت انجام این  ،یک دوره آموزشیطی  همراهان
 بطور تخصصی پشتیبانی در مرحله عملیرا کسب نموده و  وظیفه

 و حمایت می شوند.

پروژه سهیم بوده و از تصمیم گیرندگان این در پیشرفت  همراهان
 روند. بشمار می

. خدمات می دهند ارائه اهان خدمات خود را بطور رایگانهمر
 می باشد. بطور داوطلبانهشان 

 

 دارند؟ را عرضه می صی خدمات خوداشخابه چه 
 

که  ییرسی زبان هااو ف اسپانیولی ها پرتغالی ها،ی ها، به ایتالیای
 .و ساکن فرانکفورت می باشنداست سال  55از  بیششان  سن
 

و محیط مؤسسات ، فرهنگ ها، ها بین انسان این پروژه پلی است
در جامعه حمایت  آنها با یکدیگر رویارویی و ادغام از زیست که
 می نمایند.

 


