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 مدینة ھالھ -بیت الموارد 
 دعم األطراف الفاعلة في تعزیز االندماج

 
جمعیة منظمات المھاجرین فیمو في مدینة ھالھ تدعو جمیع منظمات المھاجرین واألطراف المعنیة 

 بیت الموارد المنشأ حدیثاً في عملھم. بإدماج المھاجرین والالجئین الستخدام

ً  تسھم عدة سنوات منذ كانت التي مدینة ھالھ، في المھاجرین منظمات ً  إسھاما  االندماج، في ھاما
ً  ھذا في جدیدة مبادرات باإلضافة إلى إتخاذ  لكذ تكون تطوعیة بشكل كامل. فضالً عن ما المیدان غالبا

 .قلیلٍة فقط بمواردٍ  مجھزة فھي
 الجماعي المدني االجتماعي المنتج ھنالك بیت الموارد. العمل ھذا لدعم 

بیت الموارد في ھالھ ھو مفھوم جدید, یقدم الدعم عند الحاجة إلیھ وھو ذو صلة بالحدث. بحیث أن 
المشروع والدعم الھیكلي مستقل عن المناقصات والمواعید النھائیة, باعتباره یوفر الموارد الالزمة 

 اھمة باألنشطة وبقدٍر ضئیل من البیروقراطیة.بشكل مرن  للمس

 یقدم بیت الموارد في ھالھ:

 خدمات ونصائح اختصاصیة من قبل طاقم عمل بیت الموارد. •
 دعم شخصي من أجل النشاطات ابتداًء من التحضیرات وانتھاًء بالتقییم. •
 مصادر عینیة أو مادیة  لمشاركات معینة و محدودة بالعمل المدني. •
 كاء المتعاونین.خدمات الشر •
 تطویر أفكار للمشاریع وتحضیر الطلبات الالزمة لھا. •
 محاسبة مالیة. •
 تدریب متقدم لألفراد. •
 عالقات عامة. •
 جمع التبرعات. •
استئجار المعدات الالزمة للمحاضرات والندوات من كمبیوترات وأجھزة إسقاط ضوئیة  •

 ومواد تعلیمیة.
 ستخدام ذواكر الكمبیوترات.إتاحة المجال للعمل المكتبي من إمكانیة ا •
تأمین غرفة اجتماعات مخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة، لعقد االجتماعات والجلسات  •

 التدریبیة والنشاطات وأیضاً استخدامھا كمقر للقاءات.
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 مشترك وبحالة تقدیم طلب. یورو 2,000 إلى حد تصل بموارد الفردیة االندماج مشاریع تجھیز مكنی
 یورو لحد أقصى. 4,000المنظمات أو اإلتحادات لغایة  من أكثر أو اثنتین من قبل

 والثقافیة السیاسیة الحیاة في المھاجرین مشاركة تعمل على التي ھالھ ھي في المدعومة المشاریع
 لفرصا تكافؤ وتدعم لھم والتمییز العنصري، وعدم منح الثقة التحیز ومكافحة للمجتمع، واالجتماعیة

 المجتمع. القاصرة في األنماط وتحّسن وتغیّر

 قانوني بشكل مسجلالمشروع  كان ھناك على األقل شریك واحد في إذا الھیكلي تكمن إمكانیة الدعم
 مع أن یتعاون أو ،)شركة محدودة المسؤولیة للنفع العام مؤسسة، جمعیة، مثل( للربح ھادف غیرو

ً  كما یمكن. منظمة ما یكون لھا أحد ھذه األشكال القانونیة التقدم بطلب للدعم.  تشكیلال طور في لجمعیاتل أیضا
ما أ والجماعات، لإلتحادات وكذلك المسجلة قانونیاً، للمنظمات المشاریع التابعة بحیث أنھ یمكن دعم

 األفراد فإنھ مستثنى. تمویل

صرامة (أنظر كلما كانت معاییر الدعم أكثر  وكلما كانت أكثر ندرةً، كلما كانت الموارد ذات قیمٍة أعلى
 وكلما ضاقت دائرة األطراف المدعومة وبالتالي یرتفع التمویل الذاتي لھذه األطراف. أدناه)

محلیین: كجمعیة تنظیمات المھاجرین (فیمو) ومجتمع مدینة ھالھ  ممثلین من مؤلفة یوجد ھیئة
قوم كما ت لھا، المخطط واألنشطة المشاركة والمؤسسات والشركاء المتعاونیین تقوم ھذه الھیئة بتقییم

مستویات دعم مختلفة لھذه األنشطة. تقوم الھیئة  بعرض دعمھا بما یتالئم مع مستوى  بتخصیص
ونوعیة الموارد المتوفرة لدیھا. كما و یتابع بیت الموارد مدى التزام األطراف المعنیة ویقوم بإعالم ھیئة 

 الممثلین بمدى التزامھا.

 رغی الممثلین وعن طریق إجراءات قرارات أو توصیات ھیئة إلى تناداً اس یقرر في ھالھبیت الموارد 
عمال وماھي األ توفیره، یمكن الذي األقصى الحد الموارد وماھو ھي ما المستطاع:  قدر بیروقراطیة 

 الخاصة التي یجب تأمینھا؟

 إلیجاد اعینور كشركاء والمنظمات المؤسسات اجتذاب الموارد في ھالھ كمھمة إضافیة على بیت یعمل
 المدني. الموارد من أجل مساھمة األطراف المحلیة المعنیة بالمجتمع من المزید



 

3 
 

 التمویل الحصول على مزایا /المعاییر كتالوج

 الدعم؟ من یمكنھ الحصول على

 االجتماعیة. الحیاة في المتساویة للمھاجرین بالمشاركة االلتزام •
 .المھاجرین ومصالح بقضایا االلتزام •
 .بالمجتمع واالجتماعیة والثقافیة السیاسیة الحیاة في المھاجرین ومشاركة بإدماج االلتزام •
 االلتزام بالتبادل الثقافي. •
 والتمییز. وعدم منح الثقة التحیز مكافحة •
 .معینة منھ فئة على یمكن التركیز للمجتمع، و كذلك العامة بالمصلحة االلتزام •
 .الفرص تكافؤ وتحسین مین مواردهمن ال یستطیع تأ االلتزام بمساعدة •
 خلل قد یصیب ھیاكل المجتمع. أو أي قصور تحسین أو بتغییر االلتزام •
 واسع. نطاق على الطوعي تقدیم االلتزام •
 تقدیم المبادرة والمسؤولیة الشخصیة. •
 والجماعات واالتحادات الجمعیات مع شراكات وإقامة التعاون على تنسیق أنشطة تھدف •

 والمؤسسات.
 مستوى المعلومات والوعي في المجتمع. رفع •
 على قابلة للقیاس تكون أن یمكن التي المؤشرات وصف -للقیاس قابلة أھداف تنسیق أنشطة لھا •

 .تم تحقیق ھذه األھداف إذا فیما معرفة أجل من ، التحدید وجھ
 فیما نالمھاجری المنظمات والھیئات الراعیة لمصالح بنیة  على إیجابي تنسیق أنشطة ذات تأثیر •

 وتطویر وتعزیز المھني، العمل لمزاولة العمل وتقدیم طرق متقدمة ھیاكل بتحسین یتعلق
 .الشخصیة المھارات

 المھاجرین في مدینة ھالھ. جمعیة منظمات أنشطة في المشاركة •


