• ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓنت ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺠﺎی آﳌﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﺟﻮاﻧﺎن ) (THWدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ وﺟﻮد دارد.
• دوﺳﺘﺎﻧﺖ را ﭼﻪ ﭘﴪ و ﭼﻪ دﺧﱰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎور.
اﻃﻼت ﻻزم و اﺧﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از آدرس
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯽ:
ﺣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﴎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ

از ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ) (THWو ﺳﭙﺮی منﻮدن
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﴐوری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﯽ.

ﺗﻠﻔﻦ(02 28) 99 450-13 27 :
bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de

ارﮔﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ:

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des
“Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe

2015

ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﻓﻨﯽ ) (THWارﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣامﯾﺖ
از ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۸۰۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﻓﺘﺨﺎری و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آن ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﯿﻞ ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و اﻧﻔﺠﺎرات رخ داده ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی آﺑﯽ
رﻧﮓ و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﴎﻋﺖ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﴐ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادﺛﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﯿﻞ و ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

THW-Jugend e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Provinzialstraße 93
53127 Bonn

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻣﻪ

ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﻓﻨﯽ

www.thw-jugend.de
www.facebook.com/thwjugend
www.thw.de

| Sascha Dehn, Tobias Grosser, Michael Kretz, THW-Jugend Ellwangen

اﮔﺮ  ٦ﺳﺎل داری و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯽ در آن ﺻﻮرت ﺟﺎی ﺗﻮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ:

ﺗﺼﺎوﯾﺮ:

ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯽ؟

spielend helfen lernen

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘامن را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ
ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ
دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﮑﻨﯿﮏ

ﺗﻮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی:

ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ:

• ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
روزاﻧﻪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
• ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪرن
• ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻪ روح ﺟﻤﻌﯽ در آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
• ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﻮ ﺣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﺎدرﻫﺎی اردوی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ
• ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
• ﺑﺮﻗﺮاری دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﻣﺎورای ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﯾﺎری ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ

ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﻬﱰی دارد

ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﻣﺎ ارﮔﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﻓﻨﯽ )(THW
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻮﺳﺎﻻن از  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی،
ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و
ذوق ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.

• ﻫﻤﯿﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در داﺧﻞ ﮔﺮوه و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ

ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ
ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۶ﺳﺎل و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺸﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ
ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﻓﻨﯽ ) (THWآﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

• متﺮﯾﻨﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و واﻗﻌﯽ

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ،
ﺟﻮاﻧﺎن ) (THWﻣﺮﺗﺒﺎً در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در اردوﮔﺎه
ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺪرال ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ارﮔﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ) (THWﺑﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.

• ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ
• ﻃﺮز ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص
• ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎزی و ورزش
ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ
• ﮐﺸﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﻣﮑﺎن ﴍﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ
• اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

