ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎ در ﺳﺎل  2018ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ  StartHope@Homeرا ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(GIZ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﺟﺮا ﺧﻮاھﯿﻢ آورد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ  StartHope@Homeاﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻏﻨﺎ ،ﻋﺮاق ،ﮐﻮزوو،ﮔﺎﻣﺒﯿﺎ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻣﺼﺮ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ،ﺳﻨﮕﺎل ،ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و
ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﻓﺮار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﺮار از ﻣﯿﮭﻦ ﺷﺎن ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ وﻟﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﯾﻨﺪه اﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻏﺎزی ﻧﻮﯾﻦ
در ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ھﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت )و
اطﺮاف آن ﺷﮭﺮ( ھﺎﻣﺒﻮرگ ،ﮐﻠﻦ ،ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ،ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﭘﻮﺗﺴﺪام و ﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت.

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در آﻟﻤﺎن
ﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺪف اﯾﻦ
 StartHope@Homeﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾ ِ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ادﻏﺎم ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺠﺪد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ وﯾﮋه
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ دورۀ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺎز و اﺣﺘﯿﺎج ھﺎی ﻓﺮدی ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﺿﻌﻒ و ﺗﻮاﻧﯽ ھﺎ و ﺳﻨﺠﺶ
ﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ
و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺶ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ھﺪف ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘﻮﯾ ِ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و درک و ﻓﮭﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ِ

روی ھﻢ رﻓﺘﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن و ﻣﺮد  160ﺳﺎﻋﺖ در دورۀ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و در ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ھﺎی
ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻼس ھﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﯿﻨﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ درﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
اﺑﺰارھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در دوره ھﺎی ﺧﻮدآﻣﻮزی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ  StartHope@Homeاﻟﺒﺘﮫ آزاداﻧﮫ و راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زوﺷﯿﺎل اﯾﻤﭙﺎﮐﺖ ،ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود
زوﺷﯿﺎل اﯾﻤﭙﺎﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮآوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮭﻢ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره در ﺑﺎرۀ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﭘﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه از اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زوﺷﯿﺎل اﯾﻤﭙﺎﮐﺖ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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