
	 	 	

 
	 	 	

 
  
 

 برنامھ
 (GIZ) را کھ توسط انجمن آلمانی در خدمت ھمکاری بین المللی StartHope@Homeبرنامۀ  2018ما در سال 

کھ از کشورھایی مانند را انسان ھایی   StartHope@Homبرنامۀ بھ اجرا خواھیم آورد.  حمایت مالی می شود
نس می آیند و بھ آلمان فرار سنگال، صربستان، سوریھ و توافغانستان، آلبانی، مصر، غنا، عراق، کوزوو، مراکش، 

 . مورد خطاب قرار می دھد ،نموده اند
ولی در اند را از دست داده و بھ آلمان گریختھ از میھن شان تمام دارایی خود  این برنامھ بھ انسان ھایی کھ بھ علت فرار

ده در آلمان زندگی کنند، چشم اندازی جدید برای آغازی نوین این کشور آینده ایی ندارند یا خودشان نمی خواھند کھ در آین
(و : برلین، فرانکفورت می شودارائھ  فدرال مانلآ دردر ھشت منطقۀ مختلف  خود ارائھ می دھد. این برنامھ در میھن
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 محتوای این برنامھ در آلمان

 
StartHope@Home ی تقدیم می کند. ھدف این عتربیت اجتما حمایتِ ھمراه با  کوچینگ و کارگاه ھای گوناگون

بھ ویژه کانون توجھ خود را این شرکت  در ضمنمی باشد. عالقھ مندان برنامھ آماده نمودن برگشت و ادغام شغلی مجدد 
متمرکز مقدمات برای کار مستقل  نمودنبھ منظور فراھم و بھ تقویت صالحیت کارفرمایی  یتخصص دورۀ تدریسبھ 
توانی ھا و سنجش ضعف و  دقیق در خصوص یفردی مثال تحلیل ھای ھای نیاز و احتیاجعالوه بر این بایستی . نماید می

خالقیت  این برنامھ تقویتِ  ھدف مرکزی. امکانات و توانش ھر یک از شرکت کنندگان مشخص و تعیین شود و بررسی
 است. سازی درک و فھم مثبت شخصیتکارآفرینی و کارفرمایِی و 

ساعت در دورۀ تخصصی شرکت نموده و در کوچینگ ھای  160روی ھم رفتھ ھر یک از شرکت کنندگان زن و مرد 
با کمک ھایی کھ مبتنی بر وب می باشند و درسیعنی  ازی مانند وبینار،فردی و گروھی و ھمچنین در کالس ھای مج

 تدریس می شوند.دوره ھای خودآموزی  در ابزارھای کامپیوتری
 

در میھن و از سرگیری ادامھ  
بلکھ توسط ھمکاری با سازمان ھای  باشدنمی انجام می شوند، در آلمان  فعالیت ھازمانی کھ این برنامھ محدود بھ 

مشغول بھ  خود کھ در میھن شرکت کنندگان زن و مردیبھ شریک در میھن بھ صورت مشخصی ادامھ داده می شود. 
یورو برای ایجاد  1000کمک ھزینھ ایی بھ مبلغ از خدمات مشاوره استفاده می نمایند در آنجا و  ل می شوندکار مستق

. پرداخت می شود کار حرفھ ایی و تامین معاش در دو تا سھ ماه نخستین  
 البتھ آزادانھ و رایگان می باشد.  StartHope@Homeشرکت در برنامۀ

 
 

 با مسئولیت محدود موسسھ ،زوشیال ایمپاکت
تاسیس و پایھ  بارۀمھم در رابطھ با مشاوره در  موسسات کارشناسیو یکی از  استزوشیال ایمپاکت بھ معنی نوآوری اجتماعی 
کھ در راه مستقل شدن خود مورد تبعیض  افراد و گروه ھاییاین موسسھ بھ ویژه از گذاری شرکت ھای جدید در آلمان می باشد. 

 بیش از ھزار شرکت تاسیس شده است.با کمک زوشیال ایمپاکت تا کنون قرار می گیرند، حمایت می کند. 
 


