أعزاءنا زوار صفحتنا الرسمية على االنترنيت:
إننا نقوم بتقديم عروضنا على صفحتنا الرسمية على االنترنيت بغض النظر عن الدين ،المعتقد ،الجنسية
أو حتى الجنس كما أن الحصول على هذه المساعدة او الدعم خياري وليس اجباري.
كل شخص يوافق على مبادئنا ويلتزم قواعدنا هو شخص مرحب به ويمكنه االنخراط معنا ،كما أننا لسنا
بحاجة لمساعدة األشخاص الذين ال يؤمنون بفكرة وجود مجتمع إنساني متعدد وحر وال يوافقون على
قواعد وأهداف منظمتنا ويتقبلونها.
العمل واإلسهامات التطوعية معنا ممكنه ومتاحة سواء أكان ذلك على نطاق ضيق صغير أو كبير واسع،
كما يوجد لألشخاص المنخرطين في العمل التطوعي حقوق وفي الجانب االخر يتوجب عليهم واجبات،
وإن العمل التطوعي يمكن إنهاءه وإلغاءه بأي وقت من األوقات.
بالنسبة لألشخاص المهتمين باالنخراط بشكل كبير في المجال التطوعي سيتم شرح آلية العمل من خالل
جلسات حوارية سيتعرف المهتمون من خاللها بشكل دقيق على كيفية وآلية العمل ومحتواه .
إننا نقوم باستضافة واستقبال األشخاص الباحثين عن المساعدة والمشورة ونتعامل معهم بكل ود واحترام.
نحن نحترم اآلخر ونبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى التفاهم المتبادل من قبل جميع األطراف
وبالتالي فإننا نتوقع ونترقب االحترام من جانب زوارنا الكرام.
إن عملنا يعتمد على السرية المطلقة حيث ال يتم عطاء او عرض أية معلومات خاصة بالزائر أو المراجع
كما أننا نتوق ونرغب إلى المساعدة وتقديم العون وذلك من خالل عروضنا المتعددة التي نسعى إلى تقديمها
إلى عمالئنا بكل احترافية وتفان.

أهال وسهال بكم في INTIATIVE ROSA-LILA

نحن كمرشدين نقدم المساعدة ل:
• األشخاص المثليين جنسيا الذين يواجهون مشاكل.
• المراهقين الذين يواجهون صعوبات في تحديد جنسهم ورغباتهم وميولهم الجنسية
والذين يبحثون عن حلول لتلك المشاكل.
• أقارب ،أصدقاء ،أولياء أمور المثليين جنسيا أو ثنائيي الجنس.
كما أننا نقوم بالعمل مع شركاء آخرين فيما يخص:
 .1األمراض الجنسية المعدية كاإليدز.
 .2الصراعات والنزاعات التي قد تظهر في حياة األزواج المثليين.
أوقات العمل:
الثالثاء12 - 9 :
األربعاء17 -15 :
الخميس12-9 :
أول يوم اثنين من كل شهر خالل األوقات16-14 :
أول يوم سبت من كل شهر خالل األوقات12-10 :
كما أنه يمكن تحديد مواعيد خارج أوقات العمل الرسمية ،كذلك الدعم والمشورة عن طريق
الهاتف متاحة أيضا ،في المحادثة أو االجتماع األول يتم التطرق إلى المشاكل أو المطالب
وآلية التعامل معها.
نحن عبارة عن فريق من أخصائي علم االجتماع التربوي نقدم المشورة بشكل سري تام
ونتحفظ على أسماء المراجعين كما أننا على تواصل مع مكاتب تقديم المشورة األخرى في مدينة
 Neubrandenburgومنطقة  Mecklenburgische Seenplatteكاملة.

فريقنا يتكون من:
 Iris Arndtدبلوم في اإلرشاد االجتماعي وعلم االجتماع والتربية الجنسية  ،يمكن التواصل مع
السيدة  Arndtكل يوم خميس من الساعة .12-9
 Andre Sandmannدبلوم في اإلرشاد االجتماعي وعلوم االجتماع  ،السيد  Sandmannهو
المنسق في الفريق كما أنه المسؤول عن أمور الدعم والعمل التطوعي ومرافقة المتدربين.

كيفية التواصل:

نستطيع اإلجابة على تساؤالتكم واستفساراتكم من خالل اإليميل أو من خالل القدوم شخصيا
على العنوان التالي
INTIATIVE ROSA-LILA, Tilly-Schanzen Straße 17, 17033Neubrandenbrug

يمكن الوصول للعنوان أعاله بواسطة الباص رقم  4أو  8والنزول عند موقف
.Woldegker Straße

مشورتنا تتطرق إلى المواضيع التالية:
• التربية الجنسية للشباب اليافعين.
• التربية الجنسية للبالغين.
نحن فريق يتكون من أعضاء أساسيين ومتطوعين نقوم بشرح وايضاح األمور التالية:
• األمور المتعلقة بالمثلية الجنسية ،تحديد التوجه واالهتمام الجنسي.
• ماهي المثلية الجنسية وماذا تعني لي؟
ما هو هدفنا وغايتنا؟
ليس من السهل الحديث مع اليافعين عن األمور الجنسية واإلجابة عن االستفسارات
والتساؤالت المتعلقة بها وخصوصا األسئلة المرتبطة بالمثلية الجنسية لذلك فإننا نتيح
الفرصة بالقدوم إلينا وطرح المشاكل واالستفسارات في بيئة وجو يسوده التنوع والتقبل من
اآلخر.
لمحة عن آلية عملنا:
إننا نقوم باستخدام االستبيانات ،جلسات حوار ،تخيل أدوار ولعبها ،فيديوهات ومواد أخرى
غنية بالمعلومات كأدوات في عملنا ،كذلك يمكن استخدام مكتبة المثليين والتعرف على
حوالي 1000من وسائط اإلعالم ويمكن استعارة المواد الموجودة في المكتبة .عروض
عملنا موجهه بشكل أساسي إلى الشباب واليافعين والمراهقين في المدرسة.
كيف بإمكانكم تقديم فعاليات بالتعاون معنا؟
يمكنكم التواصل معنا قبل مدة أدناها  8أسابيع من موعد الفعالية التي تزعمون إقامتها وسيتم
تحديد موعد اجتماع يسبق الفعالية للحديث عن التحضيرات الضرورية من أجل هذه الفعالية
أيضا سيتم اإلجابة عن تساؤالتكم في هذا االجتماع.
أين يمكن أن تقام الفعاليات؟
يمكن إقامتها لديكم او في األماكن التي ترغبونها في حال كانت الظروف المكانية وتكاليف
السفر مالئمة وضمن الحدود.

