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 من می توانم برای خودم
تصمیم بگیرم.

شما قدرت تصمیم گیری و انتخاب دارید:
تشکیل ساختار دفاع از حقوق پناهندگاِن معلول و

وابستگان آن ها

پیش زمینه
  افراد با پیشینه پناهندگی و معلولیت دردر جهان و آلمان و همینطور
کسانی که به دلیل فعالیت سیاسی و اجتماعی دچار مشکل شده اند.



خط فکری زنان و مردان مدافِع حقوق خود

 "فقط کسی که رؤیا و هدف ندارد،
معلول است"

آناس- مدافع حقوق خود

"هر جا اراده ای هست، راهی هم
هست"

محمد-مدافع حقوق خود

هم اکنون اختیار را در دست بگیریم به چه معنی است؟
   ما از حقوق پناهندگان معلول و وابستگان آن ها حمایت می کنیم.

همچنین از حقوق و عالقه مندی های پناهجویان معلول

پشتیبانی می کنیم.

 ما خود را به این منظور تقویت می کنیم که بتوانیم پناهجویان معلول
 را بطور سازماندهی شده، یعنی از محل اقامت تا دسترسی به کالس

های زبان برای معلولین و ورود به بازار کار، پشتیبانی کنیم.

   به همین منظور ِگردهم آیی و کارگاه های آموزشی به شکل حضوری
یا آنالین در سطح فدرال و منطقه برگزار می کنیم

 در جلسه ها، هدف ما تقویت قدرت تصمیم گیری و استقالل شما می
باشد.

 در تمامی ِگردهم آیی ها شرایط برای افراد معلول در در نظر گرفته
شده است و در صورت نیاز مترجم برای

زبان های مختلف استفاده می شود.

دفاع از حقوق خود دقیقا به چه معناست؟
مدافعان حقوق خود عالقه های شخصی و امور خود را حقوق

خودشان در دست می گیرند. آن ها نه فقط از
خود بلکه از حقوق و عالقه مندی ها دیگر پناهجویان معلول

هم دفاع می کنند.



خط فکری زنان و مردان مدافِع حقوق خود

 " ما با یکدیگر کار فوق
العاده انجام می دهیم"

فریدا- مدافع حقوق خود

"هیچ چیزی غیرممکن نیست."
 کاترینا- مدافع حقوق خود

فعالیت هاِی ما

حافِظ منافع
مدافعاِن حقوق خود برای آنکه به عنوان کارشناِس

مسائل خود در سطح منطقه ای و فدرال بتوانند
از عالقه مندی های خود حمایت کنند، در سمینارها و

کارگاه های آموزشی تحت تعلیم قرار می گیرند.

مشارکت و آموزش
 مدافعان حقوق خود می توانند به عنوان کمک یار در دوره های

 آموزشی و مشاوره ای شرکت کنند. این دوره ها توسط افراد
 متخصص و داوطلب برای کمک به معلوالن و پناهندگان اجرا

می شود.

انتقال اطالعات و تجربه ها
 مدافعان حقوق خود می توانند در جهت حمایت از پناهنده های

 معلول و خانواده ی آن ها، کمک های مورد نیاز را برای آن ها
درخواست کنند.

چه کسانی می توانند در این دوره ها شرکت کنند؟

  افراد معلول و وابستگان آنها
 گروه های منطقه ای هم اکنون در شهرهای برلین،

هامبورگ ، کلن و بن وجود دارند.

 با در نظر گرفتن همه گیری بیماری کرونا، در صورت
امکان حضوری همدیگر را مالقات می کنیم.

 افرادی که در این شهرها نیستند می توانند از طریق
اینترنت با ما همکاری کنند.



  راه های ارتباط با ما

  .در صورت تمایل می توانید با کمال میل با ما تماس حاصل فرمایید

Projekt Crossroads | Flucht. Migration.  
Behinderung.

Berliner Str. 44 
10713 Berlin 

+49 (0)30 28043928

nl.demirbilek@hi.org

با کمال میل می توانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس زیر مراجعه کنید
www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/ Nora Lori Demirbilek  

Handicap International e. V.

 مشاوِر مسئول پروژه
Empowerment Now

این بروشور به زبان های زیر در دسترس هست
English  Deutsch  Kurmandschi  عربى 

Handicap International
سازمان جهانی معلوالن HI، یک سازمان

خصوصی برای کمک های اضطراری و توسعه کاِر
گروهی است که تقریباً در 60 کشور دنیا فعال می باشد.

ما از دنیایی حمایت می کنیم که برای همه است.
شرایط زندگی را برای افراد معلول در طوالنی مدت

بهبود می بخشیم و از کسانی حمایت می کنیم که نیاز
به پشتیبانی خاص دارند. عالوه بر این برای جهانی

بدون مین  بمب های خوشه ای و
بمباران مناطق مسکونی مبارزه می کنیم.

در سال 1997 موفق به دریافت جایزه صلح Handicap International 
نوبل شده است.

این پروژه توسط سازمان زیر حمایت می شود

Crossroads درباره  
,Crossroads معلولیت، پناهندگی، مهاجرت

این پروژه یک ُمدل ارائه شده از سازمان جهانی
معلوالن  است. این پروژه قصد دارد ساختار پایه ای

با تاثیرگذاری در سطح فدرال در سه زمینه ایجاد
کند که شامل موارد زیر می شود:

 ارتباط و حفاظت از منافع،
(Advocacy)آموزش و مشاوره ،

(Capacity Building)
 تقویت دفاع از حقوق خود که مختص پناهجویان

(Empowerment)معلول است.

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-en
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-de
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-ku
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-ar
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