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 نحن نحدد - من منطلق خلفيتنا التاريخية كجزء من الحركة العاملية - أعاملنا من خالل القيم الدميقراطية الحرة لالشرتاكية:

 التضامن، والتسامح، والحرية واملساواة والعدالة. 

 نحن رابطة أعضاء، تناضل من اجل مجتمع عادل ومتارس تأثريا سياسيا.

 ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف بالعمل التطوعي والخدمات املهنية املحرتفة.

 ونعمل عىل تعزيز الفكر والعمل الدميقراطي واالجتامعي.

 لدينا تصورات اجتامعية.

 نحن ندعم الناس يف أن يعيشوا حياتهم بشكل مستقل ومسؤول ونعزز مفاهيم الحياة البديلة.

 نحن منارس التضامن ونقوي مسؤولية الناس للمجتمع.

 نحن نقدم خدمات اجتامعية ذات جودة عالية للجميع.

 نحن نترصف مبسؤولية اجتامعية، اقتصادية، بيئية ودولية ونكرس أنفسنا دوما الجل تعامل حذر مع املوارد الطبيعية املتاحة.

 نحن نحافظ عىل أستقالل وذاتية رابطتنا؛ 

 نحن نضمن شفافية ورقابة عملنا.

نحن مؤهلني حرفيا، مبتكرين، موثوق بنا ونؤمن ذلك عن طريق العاملني والعامالت لدينا تطوعا ويف الدوام الكامل.

املبادئ التوجيهية لجمعية رعاية العامل

تكاتف بالقلب



كجزء من جمعية رعاية العامل توجد 
3500 مساعدة ذاتية، مساعدين ومجموعات اخرى للمشاركة 

املدنية عاملة.
اكرث من 800 منشأت مستقلة، مبادارت ومنظامت قامت 

باالنضامم اىل
جمعية رعاية العامل عىل جميع املستويات كأعضاء متعاونني.

جمعية رعاية العامل لها قطاع عمل شبايب مستقل.

1.1.2009; 1.12.2011; 1.12.2012; 1.5.2014املوقف ىف :

جمعية رعاية العامل الحاملة ل
 أكرث من 2100 ماوى، فيام ذلك:

 • دور املسنني ودور العجزة ودور رعاية املسنني، ودور الرعاية
  النهارية

• دور/سكانات جامعية للمعوقني/املصابني بأمراض عقلية
• سكانات للنازحني ذوي االصول االملانية واملهاجرين.

• دور/سكانات جامعية لالطفال والشباب
• مؤسسات ألتدريب، ألتدريب أالضايف ومواصلة ألتدريب

 • منشآت املساعدة الصحية مثل مصحات االستجامم
  واالستشفاء

• مالجئ النساء

تكفل جمعية رعاية العامل يف كل الواليات 
االتحادية 

 14000 منشات وخدمات/أداء خدمات، فيام ذلك:
 • ماوي مبا يف ذلك مساكني جامعية، دور رعاية االطفال 

  والشباب وكبار السن النهارية
 • مراكز املعلومات واملشورة، ملساعدة املهاجرين،العاطلني عن

  العمل،العائالت،الحوامل،العجزة،املعوقني و الشباب.
• خدمات املرىض الخارجيني وخدمات الرعاية االجتامعية
 • دور الرعاية النهارية وورش العمل للعاطلني عن العمل،

  الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة

 جمعية رعاية العامل يف أرقام

تنقسم جمعية رعاية العامل عىل صعيد االقليم 
 أالتحادي أىل:

• 30 اتحادات منطقة ووالية
• 402 اتحادات دائرة

• 3539 جمعيات محلية

يتم دعم جمعية رعاية العامل عىل نطاق االقليم 
 االتحادي من
• 350200 عضو

• 57300 عاملني / عامالت متطوعني)مساعدين/مساعدات(
• 206300 عاملني/عامالت بدوام كامل


