AUSER INSIEME LIGURIA E GENOVA
أوزر معًا :لغوريا و جنوفا

نبني شبكات متعاطفة و روابط بين الجيال لمساعدة المسنين الضعفاء وإعطاء قيمة لكل فرد ،عبر دائرة الحياة كلها ،لتعزيز
".ثقافة "الشيخوخة النشطة

الخدمات التطوعية للفرد
تسعى وراء صحة و سلمات المسنين الضعفاء )من هم بدون عائلة ) (AUSERأسلك الفضة" :أوزر"
لتساندهم( و تطّور إجراءات حماية و تعزيز ،من اجل تحسين مؤشراتهم الحيوية و الحفاظ عليها لطول وقت
.ممكن
"خدمات للحماية "أسلك الفضة
.معلومات" :نقطة معلومات و توجيه للوصول إلى نظام الخدمات" -
احتياجات  talbiyatمرافقة عبر الهاتف"  :نشاط ترابطي من أجل المتابعة،و إذا لزم المر ،للقيام بزيارات و" -
.محتملة في المنزل
معيشة سهلة"  :مشاريع جاهزة مع المؤسسات لتحسين مستوى حياة المسنين ،و الحفاظ على حقهم" -
في العيش في "مسكن" خاص بهم .زيارتين شهريا ،نشاط كشف مبرمج ،رفقة ،توصيل إحتياجات التسوق ،و
.الحتياجات الطبية،و مرافقة
إسعافات أولية اجتماعية" :توصيل إحتياجات التسوق ،و الحتياجات الطبية ،بل إضافة إلى التعامل مع" -
.عمولت صغيرة و معالجتها حتى مع مرافقة
تجري عبر السيارات التابعة لجمعيتنا أو  ASL،مرافقة للحماية" :هذه الخدمات ليست في التفاق مع" -
الجمعيات الشريكة أو سيارات المتطوعين الخاصة ،نصطحبهم للمناسبات الجتماعية ،و إلى أماكن العبادة ،و
لزيارة للصدقاء والقارب ،و لسحب المعاشات التقاعدية ،و التعامل مع العمولت الصغيرة،زيارات المستشفى،
.زيارات العيادات الخاصة،زيارات التشخيص ،الخ
أنشطة حركية و دعم للمسنين ذوي الوحدة في المؤسسات"  :التحفيز على العقلنة و التفاعل مع" -
.أشخاص من مؤسسات أخرى و محترفين ،و تسهيل المشاركة في النشطة الحركية

" خدمات ترويج "أسلك الفضة
ل في المنطقة
.خلق فرص للتواصل الجتماعي و التجمع و تسويق تلك الفرص المتاحة أص ً
.أنماط حياة مناسبة" :المشي في مجموعات ،رياضة الجمناستك الخفيفة ،الخ" -
إقتراحات لتسهيل المشاركة في المناسبات الجتماعية لتمضية أوقات الفراغ )مع مرافقة(" -
.مثل النشطة الثقافية و الجتماعية السياحية

".تقديم فرص للتعلم الدائم" -

الخدمة التطوعية المدنية
خدمات للمجتمع :حافلة مدرسية ،مدرس محلي ،اليقظة إضافية في المتاحف .التعاطف
.والتنشئة الجتماعية :بنك الوقت ،مساعدات دولية و مراكز اجتماعية للمسنين
جينوفا "الخدمة التطوعية المدنية" بالشتراك مع مقاطعة جنوفا وبعض  Auserخدمات للمجتمع" :اوزر"
:المقاطعات الخرى ،تقوم بالنشطة التالية

.باص المدرسة"  :مرافقة الطلب في المدارس البتدائية و في بعض الحالت مدارس الطفال" -
التدريب المناطقي" :التوعية في المدارس والحدائق العامة" -
".اليقظة الضافية في المتاحف" -
التعاطف والتنشئة الجتماعية"  :تعبر اوزر جينوفا عن الخدمة المدنية الطوعية و عن روح التعاطف من" -
:خلل هذه النشطة
بنك الوقت الجتماعي " :ساعات من الفضة" وهو بنك خاص حيث يمكنك تبادل النشطة والخدمات -
والمعرفة ،بغرض دعم العلقات التعاطفية ،وحسن الجوار ،وتطوير عدة أشكال من المساعدات المتبادلة بين
.الناس وتحسين نمط حياتهم
لمساعدة سكان البلدان و المناطق  National) (Auserالتعاطف الدولي :مشاريع بالتعاون مع اوزر الوطنية -
.غير النامية ،المتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية
مراكز اجتماعية للمسنين :مجتمعات و مراكز اجتماعية عدة و مختلفة ،تقدم إلى كل المسنين المتأملين -
.فرصة الفوز على الوحدة و إيجاد مساحات للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم و للتحفيز

السياحة والثقافة
توجيه النشاطات نحو تعزيز الشيخوخة النشطة بمساعدة المتطوعين لبناء فرص للتنشئة
.الجتماعية عبر السفر مع أشخاص آخرين
السياحة الجتماعية والثقافية  :اوزر للسياحة والثقافة في جنوفا ،عبر النشاط السياحي ،الجتماعي
والثقافي ،الخاصة بهم وبالضافة إلى المتطوعين الخاصين بهم ،تهدف إلى العمل مع الشركاء لنبني معا
برامج سياحية لتحسين أنماط الحياة والثقافة واكتشاف المناطق ،وتعزيز رفاهية الناس في جميع
.العمار ،وجعلهم يقودون مستقبلهم في جميع سنين الحياة

جامعة الشعب
.جامعة للشخاص من كافة العمار

.يوني-اوزر جينوفا .تدريب دائم وروح نشطة من خلل دائرة الحياة الكاملة ""UniAuser
إن جامعة الشخاص من كافة العمار هي مكان التعليم و التكوين لوزر جنوى ،التي تسمح للجميع "بتجهيز
نفسهم" للنتقال إلى الواقع الحالي ،و إستغلل الفرص في حياتهم ،والتمتع بالثقافة التي تساعدهم على
.فهم الحاضر و على إيجاد روح جديدة من المشاركة و التعاطف

الساتذة تدرس مجانا ،و مساهمة المتطوعين هي أمر أساسي وتتميز هذه " "UniAuserفي يوني-اوزر جنوى
الدورات بالتفاعل بين الجيال و الحوار و التخطيط الفردي والجماعي ،و التفكير حول الطموحات الخاصة ،و إيجاد
.الدوافع ،و اكتشاف مهن جديدة ثم بناء مشاريع لمرحلة حياة جديدة ،و هذا يقدم أدوار مرضية و مفيدة اجتماعيا

:جينوفا تقدم عرض تربوي يغطي العديد من المجالت ،بما في ذلك " "UniAuserيوني-اوزر
الثقافة -
الثقافات و ديناميكية التعايش -
القتصاد -
ثقافة بين الجيال -
الصحة والرفاه -
الطبيعة و البيئة ،و النسان -
اللغات -
تكنولوجيا -
علم النفس و التواصل -
،تقديم الرعاية -

قيم وأهداف اوزر
فهي تضمن الحقوق و تعزز  SPI-CGIL.جمعية من الدارة الذاتية للخدمات و التعاطف .يروج لها
.من الشيخوخة النشطة ،و تقدم المساعدات للمسنين و الضعفاء
انها رابطة من الناس ،بهدف التعاطف الواعي  .اننا نؤمن بالمشاركة ،و بالمواطنة الفعالة والمسؤولة و بدور
.المجتمع المدني :نمارس تعاطفنا و نحن مدركين "لماذا" يجب علينا تقديم المساعدة

.لكل عمر :قيمة ؛ لكل شخص :مشروع حياة
مستوحاة من نماذج العدالة الجتماعية ،و من احترام و تحسين الختلفات ،بالضافة إلى مواضيع أخرى من
النظام الثالث و بشكل جماعي مع المؤسسات ،و نحن نعزز الروابط بين الناس ،و التعاطف بين الجيال و
.الثقافات المختلفة ،و الحفاظ على الحقوق و تنمية الفرص

المسنين :مورد كمواطن  .من خلل الخدمة التطوعية للشخص ،والخدمة المدنية الطوعية ،والتعليم الدائم
و أنشطة التطوير الجتماعي .و نخلق شبكة من الفرص البناءة التي تعتمد على احتياجات الناس و على سياق

حياتهم ،و نعزز دور المسنين في المجتمع ،مؤكدين على الحق في مسكن و الحق في الحصول على حياة
.إجتماعية  ،و تعزيز ثقافة الشيخوخة النشطة

