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Bi xatirê te
kontrola derveyî –
Silav Beşdarî!
Empowerment Now:

Avakirina bingehên Xweserî (xwe temsîl kirin)
ji bo penaberên kêmendam û xizmên wan
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Pêşîne
Mirovên kêmendam û xwdeiyên çîroka koçberiyê
bi taybetî di bin xetera dûrxistinê de ne. Li seranserê cîhanê - lê li Almanya jî. Ev beşdariya wan ya
civakî û siyasî bi tundî sînordar dike.
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Diruşmeya jiyanê ya kesên xweser

„Tenê Yên Xewn û
Armancên wan tune,
kêmendam in“
Anas | Xweser

Empowerment Now derbarê çi de ye?
Em bi projeya „Empowerment Now“ piştgiriyê didin
xweseriya mirovên penaber yên kêmendam û
xizmên wan.
Em bi hev re maf û berjewendîyên penaberên kêmendam diparêzin.
Em alîgirê wê yekê ne ku hewcedariyên penaberên
kêmendam bi pergalî bêne hesibandin - ji cîhwarbûn û gihîştina kursên zimanî yên bê asteng, heya
tevlêbûna li bazara kar.
Ji bo vê armancê, em civîn û komxebatên tora herêmî û seranserê welatê saz dikin - bi dijîtal û şexsî.
Di civînan de, em bi projeyên hevbeş ji bo xurt
kirina biryardana şexsî û beşdarbûnê pêş dixin.
Civînên me hemî bê asteng in. Heke hewce be,
navbeynkariya ziman dikare ji bo zimanên cihêreng
were rêkxistin.

„Li ku derê îradeyek
hebe, rêyek jî heye“

Xweserî bi temamî tê çi wateyê?

Mohammad | Xweser

Kesên xweser berjewendî û fikarên xwe digirin destên
xwe. Di vê yekê de, ew ne tenê şexsên xwe, lê her
weha maf û berjewendiyên penaberên din yên kêmendam jî temsîl dikin.

Diruşmeya jiyanê ya kesên xweser

Çalakiyên me
Temsîl kirina berjewendiyan

„Bi hev re em dikarin
mûcîzeyan biafirînin“
Farida | Xweser

Mirovên xweser di semîner û atolyeyan de têne perwerde kirin ji bo ku ew ji bo berjewendîyên xwe li ser
navê xwe li herêmê û li seranserê welêt wekî pispor
tevbigerin.
Beşdarî di perwerdehiyên pêşkeftî
Mirovên xweser dikarin wekî Raportor di kursên rahênanê u şîretan yên kesên pispor û dilxwazan de ku
di warê alîkariya kêmendamî û penaberî de kar dikin,
beşdar bibin.
Gihandina zanist û ezmûnan
Mirovên xweser dikarin beşdarî kursên perwerdehiya
pêşkeftî bibin ji bo ku di serîlêdana alîkarî û finansên
hewce de piştgirî bidin penaberên kêmendam û xizmên wan.

„Ne mumkîn e,
lê mumkîn e“
Catherine | Xweser

Kî dikare beşdar bibe?
Mirovên kêmendam û xwdeiyên çîroka koçberiyê û
xizmên wan.
Ji xwe li Berlin/Hamburg û Köln/Bonn komên herêmî hene. Em li wan deran – heke ji ber pandemiyê
mûmkîn be- rûbirû hev dibînin.
Em li seranserê welat bi dijîtal bi hev re dixebitin

Têkelî
Heke di derbarê projeyê de pirsên we hebin,
ji kerema xwe bi me re têkelî daynin.
Projekt Crossroads | Flucht. Migration. Behinderung.

Ev weşan jî heye bi:

English  Deutsch   عربى

Berliner Str. 44
10713 Berlin
+49 (0)30 28043928
nl.demirbilek@hi.org
Ji kerema xwe li ser rûpela projeya me jî serdana me bikin:
www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/

Nora Lori Demirbilek
Handicap International e. V.
Raportor Empowerment Now

Di derbarê Crossroads de

Handicap International

Crossroads | Flucht. Migration. Behinderung.
modêl-projeyeke Handicap International e. Proje
dixwaze avahiyên bingehîn bi awayek ku bandora
xwe li seranserê welatê bike, di sê qadên çalakiyên bi
hev re girêdayî de ava bike: Torên têkelî û temsîlkirina
berjewendiyan (Advocacy), Perwerde û şîret (Capacity Building) û, wekî qada sêyemîn ya çalakiyê, qada
xwerêveberiyê ya ji bo penaberên kêmendam (Empowerment).

Empowerment Now tê fînanse kirin ji hêla

Handicap International (HI) sazûmanek qezenc nexwaz e ji bo karê alîkariya acîl û hevkariya geşepêdanê
ku li dor 60 welatan çalak e. Em hewil didin ji bo cîhaneke havkar û şamîl. Em di dirêj-demê de mercên jiyanê ji bo kesên kêmendam baştir dikin û piştgirî didin
kesên ku pêwîst e bi taybetî bêne parastin. Her weha
em ji bo cîhanek bê mayin û bombeyên komî û li dijî
êrişên bombeyî yên li ser gelên sivîl tekoşînê didin. HI
hev-xelatgirê Xelata Aşitiyê ya Nobelê ya 1997´an e.
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