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 حمایت از نقش آفرینان طرح ادغام

انجمن سازمان مھاجرت فِمو در ھالھ (انجمن بھ ثبت رسیده) از ھمھ ی سازمان ھای مھاجرتی و نقش 

دارند دعوت می کند کھ شرکت آفرینانی کھ در زمینھ ی یکپارچھ سازی مھاجران و پناھندگان فعالیت 

 ھالھ (ھا اُ اِر) را جھت فعالیت ھای خود مورد استفاده قرار دھند. -خانھ ى منابع  تازه تاسیس شده ی

سازمان ھای مھاجرتی ھالھ از سالیان مدیدی سھم ویژه ای در زمینھ ی ادغام بھ ویژه در برآورده 

ازمان ھا غالباً کار در این زمینھ ھا را بھ صورت کردن ابتکارات تازه شکل گرفتھ ایفا میکنند. این س

افتخاری انجام میدھند و اغلب مجھز بھ منابع کمی ھستند. جھت حمایت این کار مھم سازمانی شرکتی 

 بھ نام ھا اُ اِر تاسیس شده است.

ھا اُ اِر یک طرح حمایتی جدید جھت توسعھ ی تقاضا و ایجاد فرصت است کھ پروژه و رشد ساختاری  

را بدون وابستگی بھ مناقصھ و در نظر گرفتن موعد مقرر بھ یکدیگر پیوند می دھد. شرکت ھا اُ اِر 

جھت فعالیت ھای خود منابع مورد نیاز و ضروری را با صرف کمترین ھزینھ در اختیار قرار می 

 دھد.

 ھالھ ارائھ می دھد: -خانھ ی منابع 
 توسط کارمندان ھا اُ اِر مشاوره در زمینھ ی عملکردھای کاری و حرفھ ای •
 حمایت ھای شخصی در فعالیت ھای مختلف از مرحلھ ی آمادگی تا مرحلھ ی سنجش و ارزیابی •
 تأمین بودجھ جھت نیازھای مشخص فعالیت ھای شھروندی •
 معرفی شرکای تجاری •
 توسعھ ی ایده ھای پروژه و نگارش آن در فرم ھای درخواست •
 حسابداری مالی •
 دوره ھای تکمیلی  •
 روابط عمومی •
 جذب سرمایھ •
در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز مراسم مثل لپ تاپ، پروژکتور و وسایل مورد نیاز  •

 مدرسھ
 امکان استفاده ی کامپیوتر جھت دفتر کار •
اتاق ھای سمینار آزاد جھت اجرای گردھمایی ھا، کالس ھای آموزشی، مراسم ھا و ھمچنین  •

 مالقات ھا
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یورو مجھز شوند. با مشارکت  ۲۰۰۰دغام می توانند با یک منبع مالی بالغ بر برخی از پروژه ھای ا

 یورو ھم امکان پذیر می باشد. ۴۰۰۰دو یا چندین سازمان پشتیبانی پروژه بھ حداکثر میزان 

پروژه ھایی در ھالھ تحت حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند کھ برای شرکت مھاجران در زندگی 

اجتماعی جامعھ مورد استفاده قرار بگیرند، با پیش داوری، بی اعتمادی و تبعیض سیاسی، فرھنگی و 

مقابلھ کنند، امکان استفاده از فرصت ھا را بھ مساوات گسترش دھند و ھمچنین ساختارھای نابسنده در 

 جامعھ را تغییر داده و یا در جھت بھبود آن کوشا باشند.

کھ حداقل یکی از شرکای سازمانی عام المنفعھ بھ شکل  حمایت سازمانی زمانی امکان پذیر می باشد

قانونی ثبت شده (مثال بھ شکل یک انجمن یا بنیاد و یا شرکت با مسئولیت محدود) یا اینکھ با یکی از 

سازمان ھای ذکر شده ھمکاری داشتھ باشد. حتی انجمن ھای در حال تاسیس ھم می توانند مورد حمایت 

ھم برای شرکت ھای بھ ثبت رسانده شده ی قانونی و ھم برای فعاالن و  قرار بگیرند. حمایت پروژه

 گروھھا امکان پذیر می باشد. حمایت پروژه از طرف یک شخص قابل قبول نمیباشد.

ھرچھ منابع برتر و بھ ویژه نادرتر باشد، مالک ھای پشتیبانی جدی تر بھ شمار رفتھ (مراجعھ بھ متن 

 حمایت نقش مؤثری دارند کمتر شده و مشارکت فردی افزایش می یابد. زیر) میزان نقش آفرینان کھ در

ھیئت منصفھ نمایندگان محلی فمو مسئولیت و فعالیت ھای برنامھ ریزی شده را مورد سنجش قرار می 

دھد و حمایت ھا را بھ انواع مختلف خود طبقھ بندی می کند. پیشنھادات حمایتی بر اساس میزان حمایت 

 ع قابل تحویل از طرف ھیئت منصفھ تقسیم میشوند.مالی و نوع منب

شرکت ھا اُ اِر ھالھ نقش آفرینان را در حیطھ ی فعالیت آنان ھمراھی کرده و گزارش آن را بھ ھیئت 

 منصفھ ارائھ می دھد.

شرکت ھا اُ اِر ھالھ بر پایھ ی تصمیم بھ ویژه پیشنھاد ھیئت منصفھ بدون مراحل کاغذ بازی رأی خود 

بر اینکھ کدام منبع با چھ میزان حمایت مالی متناسب با کدام فعالیت قابل ارائھ است را صادر را مبنی 

 می کند.

از دیگر وظایف شرکت ھا اُ اِر ھالھ جلب کردن موسسات و سازمان ھایی است کھ بھ عنوان شریک 

معھ مدنی اعالم و یا حمایت کننده  منابع دیگر آمادگی خود را جھت فعالیت نقش آفرینان محلی در جا

 می دارند.
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 چھ چیز مورد حمایت مالی قرار میگیرد؟. امتیازات مثبت در واگذاری مالی \ فھرست مالک ھا

 

 فعالیت جھت مشارکت یکسان مھاجران در زندگی اجتماعی •

 فعالیت جھت ایجاد توجھ و انگیزه برای مھاجران •

 فعالیت جھت ادغام و مشارکت مھاجران در زندگی اجتماعی، فرھنگی و سیاسی جامعھ •

 فعالیت جھت تبادل فرھنگی •

 مقابلھ با پیش داوری، بی اعتمادی و تبعیض •

 ومی علی الخصوص با تمرکز بیشتر بھ یک اجتماع خاصفعالیت جھت رفاه و آسایش عم •

 فعالیت جھت بھبودی فرصت ھای برابر و جلوگیری از تبعیض •

 فعالیت جھت تغییر بھ ویژه تصحیح کمبودھا و ساختارھای نامناسب جامعھ •

 ارائھ ی فعالیت ھای افتخاری •

 ارائھ ی ابتکارات شخصی و خودمسئولی •

 اساس ھمکاری و مشارکت با انجمن ھا، گروھا و موسساتفعالیت ھای برنامھ ریزی شده بر  •

 آگاھی و حساس سازی عموم •

ذکر شاخص ھا کھ برای سنجش  -فعالیت ھای برنامھ ریزی شده اھداف قابل سنجش دارند  •

 موردنیاز ھستند مشخص می کند کھ آیا اھداف پیش برده شده است

ساختار نھاد مھاجرتی با توجھ بھ بھتر فعالیت ھای برنامھ ریزی شده ھمچنین نتایج مثبتی بر  •

 شدن شرایط کاری،یادگیری فرم کار حرفھ ای و تقویت و پیشرفت صالحیت شخصی دارند

 مشارکت در فعالیت ھای انجمن سازمان مھاجرت ھالھ (انجمن بھ ثبت رسیده) •

 

 


