با یکدیگر

برای یکدیگر
برنامه فدرال
خانه چند-نسلی.
با یکدیگر – برای یکدیگر

خانههای چند-نسلی چه هستند؟
تجربه ارتباط در حدود  530خانه در آلمان
خانههای چند-نسلی تقریبا ً در همه جای آلمان وجود دارند – در
مجموع حدود  530مکان مالقات وجود دارد که به تقویت انسجام
بین همسایگان کمک میکند .در این خانهها از حضور همه استقبال
میشود – در هر محدوده سنی و با داشتن هرگونه سابق فرهنگی و
مذهبی .افراد در این خانهها با یکدیگر وقت میگذرانند ،از یکدیگر
و همراه با یکدیگر یاد میگیرند ،به یکدیگر کمک میکنند و با تعهد
داوطلبانه ،خانه چند-نسلی "خود" را طراحی مینمایند .هر کسی که
حتی تصورش برای شما دشوار است را در اینجا مالقات میکنید –
به عنوان مثال در دورههای زبان ،کافه تعمیرات یا کمک در تکالیف.

این کار را میتوانید در خانه چند-
نسلی انجام دهید
کمک به یکدیگر – درخشش برای یکدیگر

خانههای چند-نسلی کامالً متکی به جوامع خود هستند و نزدیک به
عمل هستند .بدین ترتیب فرصتهای بینظیر بسیاری برای مردم
محلی ایجاد میشود .در اینجا چند نمونه از کارهایی که میتوانید در
یک خانه چند-نسلی انجام دهید وجود دارد:
•یک قهوه بنوشید ،با سایرین به تبادل نظر بپردازید و با افرادی در
هر سنی آشنا شوید – از همه در "جلسه آزاد" استقبال میشود.
•آیا دوست دارید فعالیت کنید و استعدادها و مهارتهای خود را در
معرض امتحان بگذارید؟ با استفاده از موقعیت داوطلبانه باعث
درخشش خود و دیگران میشوید.
•از یکدیگر و با یکدیگر بیاموزید – به عنوان مثال ،مهارت مورد
نیاز برای ورود به شغل یا استفاده از تلفنهای هوشمند ،تبلت و
غیره را حتی در سنین پیری یاد بگیرید.
•با یکدیگر به چیزهای قدیمی زندگی جدید ببخشید و پایایی را تضمین
کنید – برای مثال در سایتهای تبادل یا در تعمیرگاه دوچرخه.
•از مشاوره و پشتیبانی خانه چند-نسلی استفاده کنید – به عنوان
مثال در خصوص نکات مربوط به تربیت کودکان یا سازگاری
خانواده ،مراقبت و کار.
•نظر خود را در خصوص شکل دادن به محله خود بیان کنید –
صدای شما در خانههای چند-نسلی شنیده میشود.

خانه چند-نسلی خود را پیدا کنید
در سه گام آنجا باشید

برای یافتن خانه چند-نسلی در نزدیکی خود به روش زیر عمل کنید:
      1.به وبسایت
مراجعه کنید.
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      2.کدپستی خود را در قسمت جستجو وارد کنید.
      3.خانه چند-نسلی نزدیک خود را انتخاب کنید و با برنامهها و
ساعات کار آن آشنا شوید.

برنامه فدرال خانه چند-نسلی
با یکدیگر – برای یکدیگر
"خانههای چند-نسلی ،محلهها را رنگارنگ
تر و شاداب تر میکنند .در اینجا مردم در
انجام امورات زندگی روزمره راهنمایی و
کمک پیدا میکنند و با یکدیگر یاد میگیرند و
با هم میخندند .با وجود این برنامه ،خانههای
چند-نسلی ما انسجام جامعه را تقویت میکنند:
با یکدیگر – برای یکدیگر به یک خانه چند-
نسلی در نزدیکی خود سر بزنید".
فرانزیسکا گیفی ( ،)Franziska Giffeyوزیر فدرال خانواده،
سالخوردگان ،زنان و جوانان

حضور برای کمک به یکدیگر ،زندگی خوب در
همه جا
خانههای چند-نسلی انسجام قوی بین جوانان و سالمندان را تضمین
میکنند .آنها فرصتهای مناسبی برای رشد و مشارکت منصفانه در
اختیار مردم قرار میدهند .هدف این خانهها باال بردن کیفیت زندگی
در محل بوده و از عوامل مهم مکانی برای جوامع به شمار میروند
به نحوی که به عنوان مثال میتوانند برای تصمیمگیری کارمندان
در خصوص ماندن ،مهاجرت به داخل یا خارج یک جامعه و یا در
ارتباط نظر موافق یا مخالف شرکتها برای یک مکان مهم باشند.
دولت فدرال هدف خود را حفظ و ارتقا شرایط برابر زندگی در
تمام مناطق کشور قرار داده است .آلمان برای دستیابی به این هدف
متکی بر اقدامات مختلفی از جمله یک سیستم پشتیبانی کامالً آلمانی
جدید است .این نظام شامل بیش از  20برنامه برای تقویت مناطق
دارای ضعف ساختاری از طریق تقویت قدرت اقتصادی ،تحقیق
و نوآوری ،دیجیتال سازی ،توسعه روستایی و نیز زیرساختها
و خدمات عمومی اجتماعی است .همچنین برنامه فدرال خانه چند
نسلی با یکدیگر – برای یکدیگر بخشی از آن است و به این وظیفه
مهم میپردازد.
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