
Hilfsverein e.V. / Dortmund seit 1950 

 انجمن همیاری شهر د ُ رتموند (تأسیس 1950 م./۱۳۲۹ خورشیدی)       

 FAGA :(مؤسسه واسط تخص صی برای امور عامُ  الَمنفَعه) 

رد امور اجتماعی       مشاوره و همراهی 

  ترتیب دهی امور پولی

 مشاوره در اَمر اعتیاد

  مشاوره امور بدهی ها

  واسطه گری و همراهی در اَمر کاریابی

ساعدت درامور ک لی زندگی   م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عّرفی نهاد مان  >>   <<  م 

 "انجمن مشاوره برای آزاد شدگان از حبس های جزائی و حمایت در مو ر د احکام حبس تعلیقی" 

 در سال 1950 میالدی(برابر با ۱۳۲۹ خورشیدی) توسط وکیلی بنام یواخیم اِلگر  

(Joachim Ellger) 

         بعنوان مؤسسه فراگیر تمام نهادهای خیریّه ذیربط در شهر د ُ رتموند پایه گذاری شد.

تنّوع ، بخش مشاوره انجمن ما ایجاد  در سال 1975 م. (۱۳۵۴ خ.) بمنظور انجام وظا ئفی م 

 شد. تغییرات انجام شده و همچنان قابل انتظار در اَمر "اجرای مدَد کاری اجتماعی" 

 انعطاف پذیزی باالیی را ایجاب ،میکنند که فقط یک ساختار انجمنی شفاف

 بد ست می دهد.

قارن با خرداد ۱۳۷۸ خ.) تغییری       براساس این پیش زمینه در ماه ژوئن 1999 م. (م 

 درضوابط ایجاد شد. بر طبق BGB (کتابچه قانون شهروندی) این انجمن هم اینک 

    از اعضای "رسمی" تشکیل شده که، از میانشان یک سرپرست برگزیده میشود. 

 ِسَمت های انجمن اکنون شامل مجمع اعضاء و شخص سرپرست میگردند.

(Paritätischer Wohlfahrtsverband) "تعاقب در نهاد خیریه "مساوات  از طریق عضویت م 

  درتاریخ 31, مارس 2000 (۱۰/ فروردین ۱۳۷۹) توانست روند دگرگونی انجمن   

  تکمیل گردد. اّولین نتیجه این گرایش (جدید) طر ح KOGA (مرکز هماهنگی در امور  

 عامُ  المنفعه) ـ پرو ژه یی  دو ساله بعنوان کمک درموارد احکام حبس تعلیقی -   

 می باشد. در سال 2004 (۱۳۸۳) انجمن همیاری ما با حوزه "حمایتی مصّوبه       

  دادگستری" گستر ش یافت. 

 از ماه ِمی 2007( اردیبهشت ۱۳۸۶) انجمن ما کار گروهی حرفه یی بر ای حشیش

) انجمن   شهریور۱۳۹۲  مصرف کنندگان جوان ارائه می کند. در سپتامبر2013 (

 همیاری ما بعنوان  یکی از ۱۰ مؤسسه واسط تخص صی مورد حمایت در امور

 عامُ  الَمنفَعه از طرف وزارت دادگستری برسمیّت شناخته شد. 

 در ن وامبر2015 (آبانماه ۱۳۹۴) دفتر سرپرستی بسته شد. از آن طریق یک تغییر 

 ساختار انجمن با حوزه های: FAGA (مراجعه به سرفصل) ، مشاوره و سرپرستی

اَمرکار یابی    جّوز دار در  اجتماعیُامور ، مشاوره امور بدهی ها وَُ واسطه گری و همراهیُِ م   

 آغازگردید. در دسامبر 2018 (آذرماه ۱۳۹۷) انجمن مان بعنوان یک عامل بر طبق قانون  



  حمایت کاری مورد گواهی قرار گرفت و توانست از این راه روند تغییر ساختار را

 تکمیل کند.

 <<  مشاوره حقوقی  >>  

،متفاوت جلسات   ترُفاُد وکالت  ،فزاینده انجمن در همکاری با   بواسطه درخواستهای 

 مشورتی حقوقی رایگان و ماهانه یی را ترتیب داده است. این قرارها روی صفحه

  فضای مجازیُِ (اینترنتیُِ) انجمن به آگاهی میرسند.  

            در موارد اضطراری همچنین می توان قرار مالقات ویژه ای هم گذاشت. لطفا ُ توّجه داشته 

 باشید که همکاران انجمن اّطالعا ت یا مشاوره حقوقی ارائه یا انجام نمی دهند.

 <<  مشاوره شخصی یا اجتماعی بمنظور بهبود وضعیّت زندگی >>     

،مشاوره سرپرستی و همراهی بتمامی گروههای      خدمات دهی های گسترده ما در امور 

،جمعیّتی اّما همچنین به کار فرمایان و نهادهای کلیسا یی و نیز بمؤسسات حقوق   

،تنگ دریافت سریع و حرفه ای  همگانی معطوف میگردند. از طریق شبکه یی تنگا 

 کمک به تقاضاهای شما تضمین می شود.    

 <<  ما در زمینه های زیر آگاهی رسانی و کمک می نمائیم:  >>

 ـ امور مالی

  ـ ارائه تقاضا نزد مرکز(اداره) کار(~ یابی) 

 ـ مشکالت با اداره اجتماعی و سایرادارات   

؛نقدی با یا بدونُکفالت حقوقی ما                                                            - پیشگیری از حبس از طریق کمک در تنظیم اقساط جرائم 

 - ارائه یک نشا نی پ ستی

 - مشکالت مربوط با قروض

 - نحوه اداره پولی

 – ب حرانهای شخصی ومشکال ت روزمّره

 - ایجاد ارتباط با سایر نهادهای همیاری

خویشاوندانبهُ   – مشاوره 

،اجتماعی مرکز(اداره) کار(~ یابی) د رتموند ،       ما به صالحدید امور مشورت جویان با اداره خدمات 

تشریفاتیوغیر همکاری می نمائیم.   دادستا نی د رتموند و دیگر نهادها و مؤسسات بمنظور کمکهای سریع 



باشندُمیُرایگان .     ارائه تمامی مشاورات و کمکها ی مذکور 

 

 << ( راههای) تماس >>

Hilfsverein Dortmund e.V. 

Rosa-Buchthal-Straße 79 

44135 Dortmund  

(Marius Gniesdzia / ماریوس گنییزدسیا) , (Thomas Kurek / توماس کورک ) 

            Tel: 0231 - 531 38 27                      0231 - 95 98 91 70 

Mail: info@hilfsverein-dortmund.de (پ ستُالکترونیک) 

Fax: 0231 - 531 37 48 (نمابر) 

 <<  ساعات اداری  >>

 سه شنبه تا پنجشنبه ازساعت ۸ تا ۱۳

قَرر کنید .      در موارد اضطراری همچنین می توانید شخصا ُ قراری خارج از ساعات اداری م 

 << اعا نات  >>

ساعدات وزارت دادگستری و حوالجات جرائم نقدیُِ  انجمن ما خود را تا بخشی از طریق م 

،کاری ما به کمک های        دادگاهها و دادستانی ها تأمین مالی مینماید. برای اجرای برنامه های 

 های مالی شما نیازمندیم. از آنجائیکه ما بعنوان یک نهاد غیر انتفاعی از طرف اداره  

انیممیتو برای هر اعانه یی بیش از ۲۰ یورو(€) یک   ،ایم   دارائی نیزبرسمیّت شناخته شده 

  گواهی رسید صادر کنیم . نشانی حساب بانکی ما چنین است:  

Dortmunder Volksbank eG 

IBAN   DE  46 4416 0014 6563 6544 00 

ککم تان    با سپاس فراوان بابت 

 

ینمحکوم جزائی  مکان مراجعه برای 

 انجمن همیاری د رتموند

 مشاوره و پشتیبانی

mailto:info@hilfsverein-dortmund.de


تعددی برای غلبه کردن وجود دارند. ارائه کمکهای ما حمایتی    در زندگی روزَمّره مشکالت م 

 را بتمام گروههای جمعیّتی و ا قشار بدون هیچگونه تبعیضی عرضه میکند.

،تابعیّتُ،مذهب   ،جنسّیت  ،ِسن  ،پوست  ،قومی رنگ   برابری موقعیّتها و عملکرد یکسان فارغ از منشأ 

،جنسی خاستگاه اجتماعی یا موضع گیری سیاسی تا جائیکه این            گرایش 

،باشد از طرف      داراجوئی در برابر دگراندیشان استوار   مورد بر اصول مردم ساالرانه و م 

 همکاران ما تضمین میگردد .   

   ما دراین زمینه ها شما را مورد مشورت و همراهی قرار می دهیم:

طا از حقوق اجتماعی  بهلباتُُم  بهُدستیابی   - مشاوره و 

لیُمادرامور و در ترتیب دهی موارد پولی  - کمکهایی 

 -همیاری در اَمر تنظیم (باز پرداخت) قروض

جادالت در روابط مشترک ،شخصی مشکالت اعتیاد و م   - مشورت دهی در مورد مسائل 

اَمرُدر کاریابی یا مشکالت موجود در محل کارتان   - مشاوره و همراهی 

ناقشات  - َحلُّ سایرم 

 اصول مهم کار ما عبارتند از:

 - این همکاری داوطلبانه میباشد.

. نندُمیما  - گفتگوها محرمانه 

 - مشاوره محدودیّت زمانی ندارد و رایگان است.  

 آگاهی دقیق تررا میتوانید در یک گفتگوی  شخصی کسب کنید.

  برای اّولین تماس این همکارمان در دسترس شماست:

ماریوس گنییزدسیا  / Marius Gniesdzia 

info@hilfsverein-dortmund.de 

 

 

 

 راهنمای مسیر با خودروی شخصی

 از طریق کمربندی مرکزشهر(Wall) به درون پارکینگ Kuckelke که خروجی آن به خیابانی

فاصلهُبال بَسمت راست بسوی Schwanenwall. با عبور از عرض این بعدُو    بهمین نام میرسد 



،خیابان از طرف راست در امتداد آن حرکت کنید و پس حدوداز ۷۰۰ متر از َسمت چپ بداخل   

 خیابان .Schwanenstr بپیچید و تا انتها بروید. سپس با گذر از عرض خیابان 

 .Weißenburger Str وارد کوچه .Rosa-Buchthal-Str بشوید و تقریبا ُ تا پایانش بیائید.

 انجمن ما درَسمت راست آن در ساختمان شماره ۷۹ با درب شیشه یی قرار دارد .

  راهنمای مکان یابی بدون خودروی شخصی

 با ِمترو تا ایستگاه Ostentor و بعد با گذر از عرض خیابان .Hamburger Str (از سوی چپ)

   Rosa-Buchthal سپسُ در امتداد آن از راست داخل کوچه  به خیابان .Saarbrücker Str بگردید.

دودا ُ تا انتهایش بروید. محل انجمن ما : ساختمان شماره ۷۹ با درب شیشه یی.   شوید و ح 

 


