! - Kaalay laمفهومسازی و تکامل برنامه های خالقیتی کودکان و جوانان برای و در کنار پناهندگان جوان
«! »Kaalay laبه سومالی »! Komm mit« ،به آلمانی یا «با ما بیا!» به فارسی .عنوان این پروژه این است که کودکان و
جوانان با زندگی های کامالً متفاوت و مسیرهای پناهندگی کامالً متفاوت را تشویق نماید تا در برنامه های سرگرمی جوانان و برون
شهری یا در یک روز پروژه مشارکت کنند .با انجام این کار ،آنها می توانند تجارب مثبتی را به دست بیاورند و شخصیت
خودشان را توانمند کنند.
از سال  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۸شرکای پروژههای رفاه رایگان کودکان و جوانان (برای مثال کارهای آزاد رفاه جوانان ،آموزش
فرهنگی کودکان و جوانان( Deutsches Jugendherbergswerk ،خانه جوانان آلمان) ،انجمنهای جوانان) ،کلیساها و مدارس
در نوردراین-وستفالن برنامه های سرگرمی زیر را ارائه می کنند که تحت یک پروژه یکسان به نام «! »Kaalay laتلفیق شدهاند:
-

برنامه سرگرمی فوتبال
اردوی زبان
اردوی تابستانی
پروژه سیرک
سیاحت در شهر
اردوی آموزشی ویژه مربیان اردوی فرهنگی تعطیالت

سایر پروژهها برنامه ریزی شدهاند و قابل درخواست از  transfer e.V.هستند.
تمامی فعالیتهای تفریحی که عرضه می شوند ویژه پناهندگان بدون همراه و دارای همراه در رده سنی  ۶تا  ۱۶سال و نیز
کودکان و جوانان آلمان است .برنامه های سرگرمی باید برای رفع نیازهای پناهندگان جوان و ارتقا تبادل بین فرهنگی تعدیل شوند.
همایشها  ،مربیگری ورزشی و سایر برنامه های پشتیبانی برای کادر آموزشی این پروژه را تکمیل میکنند .این برنامهها به
چارچوب حقوقی ،مسائل زبانی ،روان آسیب شناسی و جنبههای بین فرهنگی میپردازد.
تیمی از دانشگاه صنعتی کلن بر کل فرآیند نظارت خواهند داست و فعالیتها ی تفریحی انجام شده را با استفاده از روشهای کمی
و کیفی ارزیابی می کنند .نتایج عملی و تحقیقاتی پروژه در پایان پروژه در یک کنفرانس به بحث و گفتگو گذاشته خواهند شد.
انتظار میرود از این نتایج برای بهینهسازی پیشنهادها استفاده شود.
«! »Kaalay laتوسط  transfer e.V.در کلن هماهنگ میشود .بنیاد  Wohlfahrtspflegeدر نوردراین-وستفالن پشتیبانی
مالی این پروژه را بر عهده دارد.
اگر در مورد این فعالیتهای تفریحی ،اهداف پروژه یا مفهوم کلی آن پرسشی دارید ،لطفا ً حتما ً با ما تماس بگیرید!
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