MÄDCHENZENTRUM KLAGENFURT
مرکز دختران
هرجايی که دختران باشند ما هم آنجا هستيم
پيشينهٔٔمرکزـٔمأکهٔهستيمٔٔ٬چگونگیٔتشکيلٔاينٔمرکز
این مرکز در سال  ۵۹۹۱به عنوان یکی از اولين جاهائيکه دختران و زنان جوان می توانند برای
گرفتن اطالعات ٬مشاوره ویاری در زمينه های مختلف زندگی به آن مراجعه کنند در Kärnten
تشکيل شده است۰
ازآن زمان تاکنون یک مجموعه از افراد حرفه ای از جمله آموزگاران امور آموزشی و تربيتی ٬
مددکاران اجتماعی  ٬روانشناسان  ٬مربيانی که می توانند در انتخاب حرفه و شغل مشخصی کمک
نمایند و نيز افراد حرفه ای دیگری در زمينه های مختلف دختران و زنان جوان را با تمامی قدرت
حمایت و همراهی کرده است۰
سالها کار مستقيم ٬مستمر وعميق با دختران و زنان جوان درحيطه عمل و تئوری ٬چالش دائمی و
پایداردر زمينه های مختلف اقتصادی ٬اجتماعی و سياسی این مرکز را به عاملی واسطه ميان دختران
وخا نواده ها ٬زنان وکارفرمایان  ٬دانش آموزان ومدارس  ٬کارآموزان ومراکز آموزش دهنده ٬
دانشجویان و دانشگاه ها  ٬مراجعين به پزشکان و یا روانشناسان تبدیل کرده است۰
امروزه مرکز دختران  Klagenfurtبه مرکز الیق وشایسته ای برای دختران و زنان تبدیل شده که می
خواهد امکان یک زندگی مستقل را که خود دختران ویا زنان عامل تصميم گيرنده در آن باشند را فراهم
کند .
ما برای عملی ساختن این خواسته ها با دختران وهمه کسانی که تحقق استعدادهای زنان وآینده ای با
چشم اندازی روشن برای دختران را مد نظر دارند کار می کنيم۰

بنابراينٔمأ۰۰۰
محلی برای رجوع به آن به هنگام نياز  ٬فریاد بلند دختران  ٬متخصص امور زنان ٬مؤسسه آموزشی٬
ارائه دهنده خدمات  ٬نقطه تالقی و رابط  ٬مرکز طرح ونقشه  ٬ابداع  ٬نوآوری وپيشرفت هستيم۰

۰۰۰واين خدمات را ارائه می کنيم
۰۰۰برای دختران وزنان جوان
مشاوره در امور آموزش وتربيت اجتماعی که خصوصی ٬محرمانه ورایگان می باشد

سمينارهای آموزشی در زمينه های مختلف (روابط عمومی و نحوه معاشرت وبرقراری ارتباط ٬
تقویت اعتماد بنفس وخودآگاهی ٬اظهاروجودکردن  ٬)۰۰۰٬تمایالت جنسی ٬اختالالت غذائی  ٬زور و
خشونت
برگزاری جلسات عمومی واطالعاتی در ارتباط با اختالالت غذائی
مشاوره ٬سخنرانی ٬سمينار و دوره های آموزشی راجع به انتخاب حرفه وشغل  ٬شناخت وتقویت
عالئق  ٬اطالعات مفيد در ارتباط با مشاغل مختلف  ٬توسعه و گسترش دیدگاه ها و چشم اندازهای
زندگی ( دختران و تکنيک)  ٬آموزش و تمرین چگونگی آماده ساختن مدارک الزم برای پيداکردن
وتقاضای کار  ٬برنامه ریزی برای زندگی وآینده متناسب با اهداف تعيين شده ٬آزمودن کارهای دستی٬
صنعتی و فنی
برقراری ارتباط با کارگاه ها ٬کارخانه ها٬شرکت ها و مؤسسات برای کارآموزی
برقراری ارتباط و مشاوره با زنان نمونه و موفق از مشاغل مختلف
مرکز ارزیابی و سنجش حرفه های مختلف و تجزیه و تحليل پتانسيل و قابليت ها
انتخاب برخی از روزها برای ارائه اطالعات و برگزاری گردهمایی های بزرگ در ارتباط با مسائل
مختلف
دوره های آموزشی مستمر ٬مؤثر  ٬متناسب روز و زمان و برنامه ریزی شده
دسترسی به کتابخانه تخصصی
مشاوره در امور آموزش وتربیت اجتماعی که خصوصی ،محرمانه و رایگان خواهد بود
برگزاری جلسات عمومی و اطالعاتی در ارتباط با اختالالت غذائی
سخنرانی ،سمینار ،آموزش و تعلیم و بسط و گسترش آن در زمینه های مختلف

۰۰۰برایٔمدارسٔوآموزگارانٔ٬ارگانٔهایٔمختلفٔدرٔارتباطٔبأنوجوانانٔؤجوانانٔؤ
شاغلينٔدرٔاينٔزمينه
سخنرانی ( مثأل در جلسات والدین در مدرسه ) وبرگزاری سمینار برای دانش آموزان دختر و زنان
جوان در زمینه های مختلف ( روابط عمومی و نحوه معاشرت و برقراری ارتباط  ،تقویت اعتماد
بنفس و خودآگاهی  ،اظهاروجودکردن و  ، )۰۰۰تمایالت جنسی ،اختالالت غذائی ،زور و خشونت
سخنرانی ( مثأل در جلسات والدین در مدارس ) وبرگزاری سمینار برای دانش آموزان دختر و زنان
جوان در زمینه های مختلف راجع به انتخاب حرفه و شغل  ،شناخت و تقویت عالئق  ،اطالعات در
مورد مشاغل مختلف و توسعه و گسترش افق و چشم اندازهای زندگی ( دختران و تکنیک )  ،آموزش
و تمرین چگونگی آماده ساختن مدارک الزم برای پیدا کردن و تقاضای کار  ،برنامه ریزی برای
زندگی و آینده متناسب با اهداف تعیین شده  ،آزمودن کار دستی  ،صنعتی و فنی

پيشگا می و ابتکار عمل در طرح برنامه ای  ،ارائه طرح و همراهی در زمینه های مختلف و
آموزش متناسب با جنسیت
آموزش  ،تعلیم و بسط و گسترش آن در زمینه های مختلف و آموزش متناسب با جنسیت
ارائه اطالعات ،حمایت ودخالت موثر در زمینه مسائل آموزشی مربوط به امور دختران
مواد آموزشی ومتد تعلیمی متناسب با جنسیت و دسترسی به کتابخانه تخصصی
بولتن خبری مرکز دختران متناسب با احتیاجات و نیازها

ؤمربيانٔکارآموزان
ایجاد پیوند و شبکه ارتباطی میان مؤسسات،کارگاه ها،کارخانه ها،شرکت ها،ادارات کار و دختران
ارتباط با کارآموزان و کارکنان زن
ارائه اطالعات  ،مشاوره و همراهی زنان جوان به هنگام تنظیم و عملی نمودن یک دوره آموزشی
و امور استخدامی
اجرای طرح ها ( پروژه ها ) در شرکت ها برای ایجاد و یا بهتر کردن شرایط کار برای دختران و
زنان جوان ( مثل ایجاد ،توسعه وگسترش یک مرکز ارزیابی در درون مؤسسات برای کمک به
انتخاب دختران)

۰۰۰برایٔآنهايیٔکهٔمثلٔمأدرٔاينٔزمينهٔکارٔمیٔکنندٔ٬مجريانٔؤتصميمٔگيرندگانٔٔ٬
مردمٔؤافکارٔعمومی
اقدامات عملی  ،مؤثر و آشکار برای آموزش ،آگاهی و جلب توجه جامعه به مسائل دختران و زنان
جوان و حق برابری زنان با مردان ( مثل برگزاری جلسات تخصصی  ،نمایشگاه  ،انتشارات و غیره)
مرکز دختران  :محل مراجعه برای حل مسائل و مشکالت آموزشی و تربیت
اجتماعی دختران متناسب با جنسیت و ساختن یک شبکه گسترده برای همکاری و تشریک مساعی
)مثل بولتن خبری متناسب با نیازها  ،تشکیل میزگرد و ۰۰۰
محلی برای هماهنگی شبکه اختالالت غذائی  ( Kärntenمثل مالقات اعضای شبکه ارتباطی ،
انتشار و ردوبدل کردن اطالعات  ،انتشار بولتن خبری درهر سه ماه و غیره (

مسئول  ،مجری و حامل شبکه ارتباطی ًپالتفرم علیه زور و خشونت در خانواده ً درKärnten
 ،با توجه ویژه به وجود خشونت بر علیه نوجوانان و جوانان و نیز در میان خود آنها ( مثل انتشارات
،مالقات اعضای شبکه ارتباطی  ،طرح و برنامه و غیره(

مأدرٔهرٔکاریٔکهٔانجامٔمیٔدهيمٔخواستهأؤمطالباتٔدخترانٔ
رأنمايندگیٔمیٔکنيم
صندوق اجتماعی اتحادیه اروپا یکی از تأمین کنندگان مالی و حامیان این پروژه می باشد۰

ايام و ساعات کار :
دوشنبه  ،سه شنبه و پنج شنبه از
ساعت ۰۰ـ ۲۱و۲۱ـ۲۱

هرٔپنجٔشنبهٔاولٔهرٔماهٔتأساعتٔٔ۸۱
جمعه ها
از ساعت  ۰۰ـ ۲۱

تماس با ما :

Mädchenzentrum Klagenfurt
Karfreitstraße 8/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
t: +43 (463) 508821
f: +43 (463) 508821 - 22
e: office@maedchenzentrum.at
www.maedchenzentrum.at

