
Gönülden Birliktelik.



Sayılarla AWO
Almanya çapında AWO:

– 30 bölge ve eyalet federasyonu

– 402 ilçe federasyonu

– 3 539 yerel federasyon

– 350 200 üye

– 57 300 gönüllü çalışan (yardımcı)

– 206 300 tam zamanlı çalışan

 

14 000’i aşkın kuruluş ve kurumlar, hizmetler. 

Bunların arasında bulunanlar:

– Yurtlar, örn. ortak ev paylaşımı şeklinde 

yurtlar ve çocuk, genç ya da yaşlı insanlar için 

tam gün bakım yuvaları ya da evleri

– Göçmenler, işsizler, hamile kadınlar, engel-

liler gençlerin sorunlarıyla ilgilenen bilgilen-

dirme ve danışmanlık büroları 

– Ayakta tedavi hizmetleri ve sosyal bakım 

hizmetleri

– şsizler, gençler ve engelliler için bakım evleri 

ve atölyeler

AWO‘ya Almanya çapında 

destek verenler

AWO’nun tüm federal  

eyaletlerde işletti i kurum 

ve kuruluşlar



AWO’nun destekedikleri
 

Sayısı 2 100’ü aşan yurt ve bakım evleri,  

bunların arasında:

– Huzur evleri, yaşlı bakım evleri, yaşlılar  

yurtları, günlük bakım evleri

– Engelliler / ruhsal hastalar için yurtlar / 

Wohngemeinschaft şeklinde evler

– Göçmenler için yurtlar

– Çocuk ve gençler için yurtlar / ortak ev  

paylaşımları

– Mesleki e itim, okul sonrası e itim ve  

geliştirme fırsatları

– Dinlenme ve kür evleri gibi sa lık destek 

kurumları

– Kadın sı ınma evleri

AWO’nun kapsamındakiler

3 500 adet kendi kendine yardım grupları, 

yardımcı ve di er gruplar gönüllü olarak çeşitli 

alanlarda etkindir.

800’den fazla ba ımsız kurum ve kuruluş,  

inisiyatif ve örgüt, tüm düzeylerde korporatif 

üye olarak AWO’ya katıldı.

AWO, kendi başına ba ımsız bir gençlik  

organiyasyonuna sahiptir.

Güncellik: 01/01/2009; 01/12/2011; 01/12/2012; 01/05/2014



AWO ilkeleri

awo.org

Biz yaptıklarımızı, tarihi geçmişimizi göz önünde tutarak ve işçi hareketinin bir parçası olarak – özgürlükçü  

demokratik sosyalizmin de erlerini belirliyoruz: Bunlar, dayanışma, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve adalettir.

Biz, bir üyeler birli i olarak sosyal adil bir toplum için mücadele ediyor ve siyasi ortamda etkimizi gösteriyoruz.  

Bu amacımızı, gönüllü çaba ve profesyonel hizmetler şeklinde güdüyoruz.

Demokratik ve sosyal düşünce ile davranışı teşvik ediyoruz.

Biz, kendi yaşamlarını ba ımsız ve sorumluluk bilinciyle şekillendiren insanları ve alternatif yaşam  

konseptlerini destekliyoruz.

Biz, dayanışmayı günlük hayatımızda uyguluyor ve insanların topluma karşı varolan sorumlulu unu güçlendiriyoruz.

Biz, herkes için yüksek kaliteli sosyal hizmet sunuyoruz.

Biz, sosyal, ekonomik, ekolojik ve evrensel sorumlulukla davranıyoruz ve sürekli var olan  

kaynakların özenle kullanılmasını savunuyoruz.

Federasyonumuzun özgürlü ünü ve ba ımsızlı ını koruyor ve etkinliklerimizin şeffaflı ını ve denetimini sa lıyoruz.

Biz yetkinlik sahibiyiz, yenili e açı ız, güveniliriz ve bu özelliklerimizi gönüllü ve profesyonel üyelerimiz  

sayesinde sa lıyoruz


