
(Lebenshilfe ) نحن جمعية   
 

هنا نظرة سريعة عن الخدمات المختلفة التي نقدمها، للمزيد من المعلومات واالستشارات نحن   
 .جاهزون  دوما لخدمتكم

 

 

 خدمة دعم العائلة

  
تقوم الجمعية في مدينة مونستر بمساعدة العائالت التي لديها أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة من   

قديم النصائح و االرشادات في مختلف نواحي الحياة وذلك لتخفيف العبء عليهم و تمكين خالل ت
االنسجام بينهم. تتميز هذه الخدمة بمرونتها وبكونها خدمة جوالة لالطفال، اليافعين و الكبار من ذوي 

 .األحتياجات الخاصة و عائالتهم
من خالل متطوعين يقومون بمساعدة هذه الخدمات التي تقدمها الجمعية تتناسب مع حاجات العائلة 

العوائل عند وجود أي ظرف ضروري يتطلب مساعدتهم في الزمان و المكان المناسبين ،وذلك حسب 
 .رغبة العائلة

العاملون في هذه الجمعية مستعدون دائماً لزيارة هذه العائالت في منازلهم وأيضاً إن تطلب االمر 
ً إمضاء أوقات الفراغ معهم خارج الم نزل وبشكل دوري أيضا . 
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Inge Sendfeld/ Jutta Schlöpker 

 

 مساعدة عوائل األطفال                                                                                            

  

أساسي للعائلة التي لديها طفل من ذوي اإلحتياجات الخاصة أو يعاني من  هذه الخدمة مخصصة بشكل
 .خلل في النمو

إضافة الى صعوبات التربية التي تواجه العائلة هناك العديد من التحديات اليومية، هنا يقوم العاملون 
ذوي بتقديم النصائح والبحث عن الحلول الممكنة معهم. هذه الرعاية ال تقتصر على الطفل من 

 .االحتياجات الخاصة وإنما على احتياجات جميع أفراد العائلة
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Tina Hellbusch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المساعدة المدرسية
 

أن أحد مرافقة التالميذ الذين لديهم إعاقات ذهنية أو جسدية في أوقات المدرسة يكون ضرورياً، حيث  

أعضاء هذه الجمعية يمكن ان يكون مرافقاً للتالميذ وبمساعدته يمكن للتالميذ التعلم وتنظيم أعمالهم  
اليومية. نعمل معاً على البحث في كيفية التنظيم االفضل للوظائف المدرسية وسبل استخدام وسائل 

ة في الحصة المدرسية وتقوي التواصل. هذه الخدمة )مرافقة التالميذ( تحفزهم على المشاركة الفعال
 .الروابط االجتماعية فيما بينهم

مهمة المساعدون هي تشجيع األطفال على القيام بأعمالهم بشل مستقل وهذا كله يتم من خالل التنسيق  
 .والعمل مع الكادر التدريسي
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Petra Osterheider  
 

 أوقات الفراغ  
 

هي الجزء الهام في الحياة اليومية، المختصون في هذا المجال يشجعون ذوي االحتياجات الخاصة على 
 .أن يقوموا بأنفسهم بإختيار كيفية تمضية أوقات فراغهم

ينظم فريق عملنا نشاطات مختلفة حيث يمكن لذوي االحتياجات الخاصة أن يختاروا بين الثقافة، 
الرياضة أو االستجمام .المجموعات التي تمضي أوقات فراغها، مقسمة بحسب العمر، ويلتقون مرة  

 .واحدة في االسبوع

كن في المانيا. جميع النشاطات تتم باإلضافة الى ذلك نقدم في أيام العُطل إجازات متنوعة الى أجمل االما
 .بمرافقة أشخاص مختصين
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 السكن
 

تقوم الجمعية بمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ولجميع األعمار على تحقيق رغباتهم بالتمّكن من 
 .العيش بشكل مستقل قدر االمكان

 

السكن بشكل مؤقت -أ  

 

السكن بشكل مستقل يعني العيش في منزلك الخاص، السكن الغير الدائم للجمعية في مونستر يقدم 
 .للبالغين الذين يعانون من إعاقة ذهنية المساعدة والرعاية لتخطي التحديات

تياجات الخاصة في العاملون في هذه الجمعية مستعدون لإلجابة على جميع االسئلة التي تواجه ذوي االح
 (الحياة اليومية ومنها مثالً: االسئلة المتعلقة بالمسائل المالية، تأمين الحياة و إنجازالمعامالت)المراسالت

باإلضافة الى التسوق خالل أيام االسبوع أو تجهيز المنزل والتي يمكن انجازها معاً.الوقت الزمني 
 .للمساعدة يُحدد لكل شخص بحسب حاجته
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الدائم السكن -ب  

 

كالهما يقدمان غرف السكن للبالغين الذين يعانون من اإلعاقات ،  ة مونسترالجمعية لها داران في مدين
الذهنية. كما ان لها دارخاص لالطفال الذين يعانون من عّدة إعاقات و اليمكنهم العيش عند ذويهم، 

                                                                           .السكن هناك لفترات قصيرة أو طويلة
Wohnhaus Edelbach – Coerde 

Wohnhaus Meesenstiege – Hiltrup    

Wohnnest – Kinderhaus  

 

 

 

 

(Lebenshilfe ) ما هي   

 

 .نحن جمعية مستقلة مهمتها مساعدة و خدمة االشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية وعائالتهم
( ( تحت هذا الشعار تدعم جمعيتنا الحياة المستقلة  و الفعالة لذوي االحتياجات االختالف حالة طبيعية 
الخاصة لذلك نعمل على تحسين المعيشة والقبول اإلجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة و نجد أنفسنا 

  .كتجمع في المجال السياسي حيث ندعم المساواة وحق تقرير المصير

هنية ،عائالتهم وكذلك المهتمين من تبادل التجارب، لذلك نقدم الدعم إن الجمعية تمّكن ذوي اإلعاقات الذ
   .الخدمي في كافة مجاالت الحياة من السكن و الرعاية العائلية وحتى تنظيم أوقات الفراغ قدر المستطاع


