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همراهان و
روزنه میان فرهنگی
(IKÖ)
پروژه ای داوطلبانه
جهت یاری رسانی به مهاجرین سالخورده در فرانکفورت

چه کسی
همراهان چه کسانی هستند؟

چه چیزی
همراهان چه می کنند؟

همراهان اشخاصی هستند که به زبان های آلمانی ،ایتالیایی،
پرتغالی ،اسپانیولی و فارسی صحبت نموده و بطور داوطلبانه افراد
سالخورده ایتالیایی ،پرتغالی ،اسپانیایی و فارسی زبان ساکن
فرانکفورت را حمایت می کنند.

همراهان مهاجرین سالخورده را در برقراری ارتباط با ادارات ،این پروژه تالشی است جهت گشودن درهای میان فرهنگی ،که در
مقامات رسمی ،مؤسسات و سازمان های امدادی یاری می نمایند .کنار یاری رسانی به افراد قصد دارد توجه مؤسسات آلمانی که در
زمینه حمایت از سالمندان فعال می باشند را به برخورد با افرادی
حمایت آنها شامل موارد زیر می باشد:
که در جامعه مورد تبعیض واقع می شوند ،به عنوان مثال مهاجرین
سالخورده جلب نموده و به ایجاد روزنه ای به سوی فرهنگ های
 درک زبانی و فرهنگی و بر طرف نمودن سؤتفاهم ها
دیگر تشویق نماید.
 نامه نگاری و تکمیل درخواست ها
 دسترسی به خدمات اجتماعی و پزشکی
پروژه ) (IKÖدر پی دستیابی به اهداف زیر می باشد:
 جستجوی مشاوره و مساعدت حرفه ای مناسب
 دسترسی بهتر شهروندان مورد تبعیض به امکانات و خدمات
 همراهی به مطب پزشک و یا بیمارستان
قانونی اداره های بهداشت و تأمین اجتماعی
 مقابله با انزوای افراد سالخورده که به تنهایی و یا در آسایشگاه
 تفاهم بهتر
زندگی می کنند
 پاسخی متناسب برای نیازها
 تشویق به برقراری ارتباط مجدد
 ایجاد ارتباط و همکاری مابین نهادها و سازمان های دولتی
آلمانی با مهاجرین

در حال حاضر  19خانم و آقا در سنین مختلف بطور داوطلبانه در
این پروژه فعال می باشند .این افراد با توجه به تجربه شخصی
خود با شرایط زندگی و مسائل مهاجرین سالخورده آشنایی کامل
دارند.
همراهان طی یک دوره آموزشی ،آمادگی الزم جهت انجام این
وظیفه را کسب نموده و در مرحله عملی بطور تخصصی پشتیبانی
و حمایت می شوند.
همراهان در پیشرفت این پروژه سهیم بوده و از تصمیم گیرندگان
بشمار می روند.

چه کسانی می توانند تقاضای همراه نمایند؟

همراهان خدمات خود را بطور رایگان ارائه می دهند .خدمات 

شان بطور داوطلبانه می باشد.

به چه اشخاصی خدمات خود را عرضه می دارند؟ 

به ایتالیایی ها ،پرتغالی ها ،اسپانیولی ها و فارسی زبان هایی که 

سن شان بیش از  55سال است و ساکن فرانکفورت می باشند.

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

خود شخص سالخورده
همسایه ها ،آشنایان و بستگان
سازمان های دولتی
ادارات و سازمان های خدماتی
نهادهای امدادی و خدمات مراقبتی
پزشکان و بیمارستان ها
مراکز مختلف مشاوره
مراکز خدمات اجتماعی در آسایشگاه ها ...

چه چیزی
پروژه روزنه میان فرهنگی ) (IKÖچیست؟

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