
 برنامه فدرال 
خانه چند-نسلی



خانه چند-نسلی 
چیست؟

خانه چند-نسلی مرکزی برای گردهمایی مردم محله است. 

در تقریباً همه جوامع آلمان، یک خانه 
چند-نسلی وجود دارد که تعداد آنها 

مجموعاً به حدود 540 می رسد. این 
مراکز تقویت کننده زندگی مشترک 

محله و ارتباط افراد با یکدیگر است. 
نام برنامه: افراد از سنین مختلف و با 

پیشینه فرهنگی و مذهبی متفاوت گرد هم 
می آیند و به تبادل افکار و فعالیت های 
مختلف می پردازند. افرادی که شاید در 
زندگی روزمره هرگز با یکدیگر دیدار 
نکرده باشند، پیوندهای مشترکی را در 
جلسات زبان، در کالس های آشپزی یا 

در جلسات عصرگاهی تجربه و برقرار 
 ،AlphaDekade می کنند. در محدوده

حدود 170 خانه چند-نسلی طرح هایی را برای تقویت مهارت های خواندن، نوشتن و 
ریاضیات بزرگساالن اجرا می کنند. 



چه کسانی می توانند 
مشارکت کنند؟ 

 برای یافتن خانه چند-نسلی در نزدیکی خود به روش زیر 
عمل کنید: 

حضور همه افراد در خانه های چند-نسلی آزاد است. 

به دلیل ساده و همگانی بودن برنامه های مشارکت، حتی افراد تازه وارد به جامعه، 
افراد منزوی یا افراد فاقد حس وابستگی می توانند در خانه های چند-نسلی حاضر 

شوند. در حین نوشیدن قهوه در جلسه آزاد یا در جریان مکالمه پس از کالس زبان، 
ارتباطات جدید به سرعت شکل می گیرد.

خانه های چند-نسلی فرصت رسیدن، تثبیت شدن یا آشنا شدن را در محله، در روند 
گذار از مدرسه به بازار کار، از دوران کار به بازنشستگی یا در موقعیت های 

پیش بینی نشده زندگی فراهم می کنند.

اینجا، افراد می توانند از برنامه های موجود استفاده کنند یا طرح های خود را به 
اجرا درآورند. امکان شناسایی استعدادها، مشارکت فعال و پیگیری پیشرفت وجود 

دارد. برنامه های بی شماری از جمله دوره های ادبیات و جلسات عصرگاهی خالقیت 
دانش آموزی گرفته تا تعمیر دوچرخه، در این خانه ها اجرا می شود. این برنامه ها 

همانند افرادی که آنها را اجرا می کنند، متنوع هستند.

1  www.mehrgenerationenhaeuser.de به وب سایت
مراجعه کنید.

کدپستی خود را در قسمت جستجو وارد کنید. 2

MGH نزدیک خود را انتخاب کنید و با برنامه ها و ساعات کار  3
آن آشنا شوید.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de


تغییر جمعیتی چالش بزرگی برای جوامع ایجاد می کند.

جامعه ما بزرگ تر و متنوع تر می شود. خانه های چند-نسلی به شیوه منعطف عمل 
می کنند تا امکان مدیریت شایسته آثار محلی تغییر جمعیتی فراهم شود. خاص، 

خالق و در کنار مردم.

خانه های چند-نسلی با دغدغه های ساکنان آشنا هستند: نیازهای آنها چیست؟ محله 
چه کمبودهایی دارد؟ اصالحات یا تغییرات مورد نظر آنها چیست؟ خانه های 

چند-نسلی نیازهای مردم را شناسایی و انگیزه تدوین سیاست کنشگرا را در جامعه 
ایجاد می کنند. 

خانه ها چه خدماتی به جامعه 
ارائه می کنند؟

در سال 2006، وزارت فدرال خانواده با هدف انتقال مفهوم خانواده گسترده 
به جامعه مدرن، دست به توسعه خانه های چند-نسلی زد. 

از آن پس، اوضاع اندکی تغییر کرده ولی این هدف همچنان زنده است. 
امروز، این هدف در تقریباً 540 جامعه و منطقه شهری محقق شده است. 

خانه چند-نسلی: 
داستان موفقیت:



"در خانه های چند-نسلی، افراد -صرف نظر از خاستگاه یا 
سن- با یکدیگر آشنا می شوند. خانه های چند-نسلی به واقعیت 

زندگی در یک منطقه شهری یا جامعه شباهت دارد. آنها 
می دانند که مردم به چه چیزهایی می پردازند و از مردم 

مراقبت می کنند. اگر مردم مراقب یکدیگر باشند، قطعاً آلمان 
به کشور قدرتمندتری تبدیل می شود. همه متحد می شوند. از 

همه شما که برای ایجاد تحول، یادگیری چیزهای جدید، ارائه 
مشورت و حمایت در طرح خانه چند-نسلی مشارکت کرده اید، 

 سپاسگزاریم." 

دکتر فرانزیسکا گیفی )Franziska Giffey(، وزیر فدرال خانواده، سالخوردگان، 
زنان و جوانان.

برنامه فدرال درباره خانه 
چند-نسلی

ما چشم به آینده داریم.

خانه های چند-نسلی مکان هایی متمرکز برای آشنا شدن 
نسل های مختلف با یکدیگر است. در این خانه ها امکان 

ایجاد شکل های جدیدی از همبستگی در جامعه فراهم 
می شود. 

ورود همه به خانه های چند-نسلی آزاد است و از همه دعوت می شود که در 
ساختن سبک زندگی اجتماعی مشارکت کنند. 

خانه های چند-نسلی پشتیبان جوامع در زمینه مدیریت چالش های مربوط 
به تغییر جمعیتی و بهره برداری از فرصت های آن است. 



مشخصات ناشر

ناشر: 
 Bundesministerium 

 für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

بخش روابط عمومی
11018 Berlin

www.bmfsfj.de

مرکز اشتراک:
توزیع نشریات دولت فدرال

صندوق پستی 09 10 48
18132 Rostock

تلفن: 182722721 030
نمابر: 18102722721 030

gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de :تلفن به زبان اشاره
publikationen@bundesregierung.de :ایمیل

www.bmfsfj.de

برای سواالت بیشتر لطفا با این شماره تماس بگیرید:
تلفن سرویس: 20179130 030

دوشنبه-پنج شنبه 9 صبح تا 6 ب.ظ
نمابر: 18555-4400 030

info@bmfsfjservice.bund.de :ایمیل

شماره ادارات عمومی 115*

 1FL106 :شماره ردیف
وضعیت: آوریل 2018، ویراست دوم

 neues handeln AG :ارائه
)Jesco Denzel( صاحب امتیاز تصویر: دکتر گیفی: دولت فدرال / جسکو دنزل

MKL Druck GmbH & Co. KG :چاپ

*  برای مطرح کردن پرسش های عمومی مربوط به دفترها و ادارات دولتی، می توانید از طریق شماره 115 با دفتر عمومی دولت تماس بگیرید. 
از ساعت 8:00 تا 18:00 روزهای دوشنبه تا جمعه می توانید در مناطق مشارکت کننده با 115 تماس بگیرید. 115 از تلفن ثابت و نیز بسیاری 

از شبکه های تلفن همراه با نرخ محلی در دسترس است و با نرخ ثابت رایگان است. افراد ناشنوا می توانند اطالعات را از طریق SIP به 
نشانی gebaerdentelefon.d115.de@115 دریافت کنند. صرف نظر از این که 115 در منطقه شما در دسترس باشد یا خیر، برای کسب 

اطالعات بیشتر درباره شماره تلفن ادارات عمومی دولتی به http://www.d115.de مراجعه کنید

این برگه را بخش روابط عمومی دولت فدرال منتشر کرده است.
این برگه رایگان است و فروشی نیست. 

نزدیک شما
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