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Trăirea diversităţii
îndrumarea în mobilitate
Crearea împreună a viitorului

A

tunci când călătorești spre un obiectiv
e foarte important să ﬁi atent la drum.
Drumul e mereu acela care ne învaţă care
e modalitatea cea mai bună de a ajunge, și
ne îmbogăţește pe măsură ce-l parcurgem.
Paulo Coelho, Jurnalul unui mag („Pelerin la Compostela“)

Noi trăim diversitatea

Suntem îndrumători ai
mobilităţii

Sarcina și scopul Asociaţiei pentru Colaborare Transfrontalieră pentru Tineret este de

Creăm condiţii favorabile pentru o mobili-

a promova interculturalitatea și colaborarea

tate și un proces de migrare în termeni

între toate naţiunile. Europa trăiește prin

echitabili. Ofertele noastre se adresează

diversitatea locuitorilor și a culturilor sale.

tinerilor șomeri, persoanelor cu sau fără

Noi construim punţi care depășesc frontie-

caliﬁcare pentru care oferim consiliere și

rele unei națiuni. În activitatea noastră

caliﬁcare atât în ţările din care provin cât

suntem călăuziţi de valorile umane creștine.

și în ţările spre care se îndreaptă. Nu accep-

Contactele noastre internaţionale se ba-

tăm recrutarea specialiștilor deja angajați

zează pe schimb de experienţă, parteneriat

și nici fenomenul „brain drain“ (exodul de

și consiliere de la egal la egal.

specialiști). Oferim sprijinul nostru în special femeilor și tinerilor aﬂați în procesul
de migrare și luptăm împotriva traﬁcului de
ﬁinţe umane.

Creăm împreună viitorul
Pentru a se putea simţi în largul lor și a
putea trăi conform idealurilor lor în regiunea pe care au ales-o, oamenii au nevoie
de perspective solide, acasă sau în altă
parte. Împreună cu partenerii noștri la
nivel internaţional căutăm soluţii și creăm
împreună viitorul generaţiilor următoare.
Scopul nostru este ca prin proiectele noastre să asigurăm în mod optim atât integrarea în plan profesional cât și integrarea
și implicarea în viaţa socială. Milităm pentru condiţii de viaţă și de muncă echitabile
în Europa și în întreaga lume.
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Tradiţie și progres

Î

n viaţă, nu există soluţii.
Există forţe active:
ele trebuie create și soluţiile
se vor ivi în mod ﬁresc.

De 130 de ani, vij îndrumă și
consiliază oamenii în procesul
de migrare
Istoria Asociaţiei pentru Colaborare Transfrontalieră pentru Tineret reﬂectă istoria

Antoine de Saint-Exupéry, din „Zbor de noapte“

unei societăţi aﬂate într-un continuu proces
de mobilizare. Ea este și istoria luptei pentru drepturile femeilor și ale persoanelor
defavorizate. Și totodată este istoria speranţei într-o lume a dezvoltării și a apartenenţei comune cu oportunităţi favorabile
și condiţii bune de viaţă pentru toți membrii societăţii. Alăturaţi-vă nouă pe acest
drum care străbate un secol marcat de
schimbări esenţiale. Deveniţi parte a acestei comunităţi care pune lumea în mișcare.

1877

21 septembrie

Se constituie „Union Internationale des
Amies de la jeune Fille“ (Uniunea Internaţională a Prietenelor Fetelor Tinere)
în Geneva în cadrul unui congres pentru
combaterea prostituţiei şi a traficului
de fete.

1882
în Berlin se constituie „Asociaţia
Naţională Germană a Prietenelor
Tinerelor Fete“ sub conducerea
doamnei Meta Baur.
în Stuttgart se constituie o asociaţie
națională, actualul vij Stuttgart.

La început a fost mobilitatea
Dezvoltarea amplă a transportului feroviar

Protecţie și îngrijire a oamenilor
aﬂaţi în deplasare

Partenerul competent în
procesul de migrare și integrare

în secolul al 19-lea ca mijloc de transport

După cel de-al Doilea Război Mondial a avut

Schimbările condiţiilor pe piaţa forţei de

a sporit transportul persoanelor și al bu-

loc un val de migrare a forţelor de muncă

muncă implică un transfer amplu de popu-

nurilor. Industrializarea a dus la creșterea

din Europa de Sud către Europa de Nord. În

laţie atât în spaţiul european cât și la nivel

mobilizării și implicit la majorarea ﬂuxului

Germania, acesta a adus cu el multe femei

mondial. Noi îndrumăm persoanele aﬂate

de persoane, mai ales a multor femei din

fără cunoștinţe de limbă și fără caliﬁcare

în deplasare și în procesul de migrare. Ne

regiunile rurale spre regiunile urbane.

profesională. Asociaţia le-a venit în ajutor

dedicăm caliﬁcării și echivalării caliﬁcărilor

Astfel au luat amploare și fenomenele ris-

oferindu-le cursuri de limbă și de croitorie

specialiștilor sosiţi din străinătate. În pre-

cante cum ar ﬁ traﬁcul de femei, prostituţia

ușor accesibile ușurându-le astfel ieșirea

zent, vij este partenerul competent pentru

forţată și exploatarea forţelor de muncă.

din izolare. Astfel a luat ﬁinţă o întreagă

consilierea în procesul integrării și crearea

Organizaţii creștine au iniţiat în Germania

reţea de consiliere și ajutor, în special pen-

de condiţii favorabile pentru nou veniţi.

în ultimele trei decenii ale secolului al 19-lea

tru femei și tineri. vij direcţionează oame-

programe de protecţie a tinerelor fete aﬂate

nii către oﬁciile specializate de ajutor ale

în procesul de migrare. O astfel de organi-

orașului, consiliază și îndrumă femeile care

zaţie a fost și „Asociaţia Prietenelor Tinerelor

au fost victime ale violenţei. Asociația își

Fete“ – astăzi „Asociaţia pentru Colaborare

concentrează chiar și în prezent activitatea

Transfrontalieră pentru Tineret“ (vij).

în jurul conceptului de protecţie a femeilor.

1890

1890

Ghid pentru tinerele aflate
în călătorie cuprinzând
adrese la care pot apela
pentru ajutor.

Primele afișe în gara din Stuttgart.
Asistență pentru tinerele aflate în
călătorie, intermediere de locuri de
muncă şi de cazare.
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Misiunea „Asistență în gară“ (Bahnhofsmission) –
asigurarea ajutorului social în gări

Transpunerea valorilor bisericii
în realitatea gării
Misiunea „Asistență în gară“ (Bahnhofsmission) este alcătuită din instituţii
Gările sunt platforme de mobilitate, sosire și

sociale ale bisericii evanghelice și catolice.

rămas bun. Călătorii pot întâmpina tot felul de

Ele activează conform mesajului biblic și

diﬁcultăţi. în astfel de situaţii, colaboratorii

se deﬁnesc ca transpunerea în practică

misiunii „Asistență în gară“ (Bahnhofsmission)

a idealurilor religioase în realitatea gării.

le vin în ajutor. în Germania există astăzi peste

Persoanele aﬂate în diﬁcultate, indiferent

100 de astfel de centre ale misiunii. Acestea

de apartenenţa lor religioasă, sunt bine-

sunt centre de ajutor social plasate în gară. vij

venite la noi. Persoanelor venite din alte

ﬁnanţează numeroase astfel de centre asigu-

ţări le dedicăm o atenţie specială. Tuturor

rând continuitatea acestui serviciu social.

le stăm la dispoziţie, chiar și pentru o
simplă conversație sau o primă consiliere.

1894
Emblematizarea Misiunii „Asistență
în gară“ (Bahnhofsmission) în Berlin
înfiinţarea World YWCA (Young
Women’s Christian Association) –
Asociaţia Femeilor Tinere Creștine

U

nui bărbat de origine po-

neaţa următoare el a primit din

loneză care lucra în Paris

partea Ambasadei un bilet de

i s-a furat portmoneul

călătorie spre Polonia. Până la ora

în timp ce călătorea cu trenul

plecării a povestit despre soţia

spre casă. El s-a adresat Misiunii

sa și despre gemenii lui în vârstă

Călătorim în siguranţă – sosim
cu bine la destinaţie

„Asistență în gară“. Reprezentanta

de patru ani și a mulţumit în

misiunii a sunat la Ambasada

repetate rânduri pentru ajutorul

Republicii Polone din München

acordat.

Persoanele cărora ne dedicăm activitatea

și i-a oferit ajutor pentru a găsi

în mod special sunt femeile, copiii, senio-

cazare pentru o noapte. în dimi-

rii și persoanele cu dizabilităţi. Un mare
număr de voluntari și asistenţi sociali le
stau acestora la dispoziţie. În colaborare
cu Deutsche Bahn AG (Căile Ferate Ger-

Date de contact
Biroul central al Misiunii
„Asistență în gară“ (Bahnhofsmission)
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Telefon 0711 23941-38
takacs@vij-stuttgart.de

mane) oferim un serviciu de însoţire a
copiilor pe durata călătoriei. Însoţitori de
drum caliﬁcaţi sunt responsabili pentru
călătoria în siguranţă și sosirea în condiții
optime la destinaţie.

1897

1905

Misiunea catolică şi evanghelică
„Asistență în gară“ în München

Afișul Asociaţiei Creștine pentru
Protecţia Tinerelor conținând
informaţii şi adrese de referinţă
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Casa pentru tineret – acasă pentru o vreme

în centrul orașului Stuttgart se aﬂă căminul nostru

Bine aţi venit în Stuttgart!

pentru tineret. Acesta oferă tinerilor de toate naţionalităţile și religiile în vârstă de 16 –27 ani care merg

Tinerilor le stau la dispoziţie camere mobi-

la școală, sunt în formare profesională sau și-au

late, cu unul sau cu două paturi și cu acces

început deja viaţa profesională un adăpost supra-

la internet. Căminul oferă o gamă variată

vegheat. La cerere se pot servi micul dejun și cina.

de oportunităţi pentru petrecerea timpului

Noi încurajăm comunitatea interculturală și compe-

liber, ﬁind special amenajat pentru tineret.

tenţele sociale ale tinerilor care locuiesc aici.

Astfel avem o masă de billiard, tenis de
masă, masă de fotbal, sală de ﬁtness, sală
cu televizor, un salon cu pian, curte și o
grădină pentru serbări de vară și petrecerea
unor seri liniștite departe de tumultul orașului mare și aglomerat.

1910
Afișul „Comitetului Naţional
German pentru Combaterea
Internaţională a Traficului de
Fete“ – „Asociaţia Prietenelor“
este membră a comitetului.

Distracţie și educaţie
Bunele relaţii și contacte pe care le avem

Sprijin în viaţa cotidiană și
siguranţă la început de carieră

pe plan local ne oferă colaborări intere-

Consilierea socio-pedagogică profesio-

sante cu diferiți actori ai scenei culturale.

nală este un aspect esenţial pentru noi.

Astfel participăm la proiecte radio sau de

Ne implicăm pentru a asigura tinerilor un

ﬁlm, ne implicăm în realizarea diferitelor

debut optim în viaţa profesională și le

expoziţii de artă sau abordăm împreună

stăm tinerilor la dispoziţie cu răspunsuri

teme sociale de importanţă majoră, cum

la întrebările lor privind viaţa de zi cu zi.

ar ﬁ incluziunea socială sau prevenirea con-

Ne considerăm a ﬁ pentru o perioadă de

sumului de alcool. Astfel oferim tinerilor

timp îndrumători ai vieţii acestor tineri

noștri condiţiile optime pentru o convieţuire

și le oferim tot sprijinul la noul lor început

armoniosă, pentru a învăţa împreună, a-și

de drum într-un oraș nou. Încredere și

petrece timpul împreună și pentru a lega

consideraţie reciprocă precum și respect

prietenii pe viaţă.

pentru diversitatea ﬁecăruia sunt valori
pe care le trăim și le consolidăm.

1912
Periodic informativ al Asociaţiei
adresat membrilor

Date de contact
Casa pentru tineret
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Telefon 0711 23941-0
info@vij-stuttgart.de
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FIZ – Centrul de Informare pentru Femei
Centru specializat în consilierea și
protecţia femeilor

Femeile devin deseori victime ale violenţei și ale traﬁcului de ﬁinţe umane, ale migrării în scopul căsătoriei, ale

Ajutor pentru femeile aﬂate
în diﬁcultate

prostituţiei forţate sau ale exploatării la locul de muncă.
Centrul de Informare pentru Femei consiliază femeile

Pentru femeile venite din străinătate ușile

afectate și le îndrumă către oﬁciile care acordă ajutor,

FIZ sunt larg deschise oferind consiliere

coordonând totodată posibilităţile de ajutor după caz.

profesională în situaţii de criză, privind
drepturile de ședere, dreptul la ajutor social sau posibilitatea obţinerii unui domiciliu protejat.

Echipa FIZ

1912
Heidi Denzel, secretară generală a
Comitetului Naţional, fondatoarea
Misiunii „Asistență în gară“ (Bahnhofsmission) în Württemberg.

Reprezentant al drepturilor
femeilor

O

lja provine din România

mașina de spălat. în momentul

dintr-o familie săracă

în care ademenitorii ei încearcă

și se lasă convinsă de

să o convingă să se prostitueze,

promisiunile unui prieten de

reușește să evadeze și cu ajuto-

a-i găsi un loc de muncă în Ger-

rul Poliţiei ajunge la Centrul de

sprijinul Poliţiei, al centrelor de consiliere

mania. Ajunsă în Germania este

Informare pentru Femei (FIZ).

sau al diferiţilor actori politici, FIZ apără

dusă la un hotel. I se iau docu-

Angajatele FIZ îi organizează

drepturile și demnitatea femeilor. FIZ este

mentele. Orarul de muncă este

repatrierea. Olja s-a întors cu

totodată membru fondator al Alianţei pen-

de la ora nouă dimineaţa până

bine acasă.

tru Migraţia Forţei de Muncă în Condiţii

la ora patru noaptea. Locul unde

Echitabile în Baden-Württemberg.

doarme se aﬂă în beci, lângă

Printr-o vastă reţea de organizaţii aﬁliate
bisericilor sau autorităţilor locale, cu

Oferim susţinere psihosocială, informăm
și sensibilizăm cu privire la lezarea drepturilor femeii, oferim ajutor în caz de repatriere. În cazul femeilor care sunt victime

Date de contact
Birou: FIZ
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Telefon 0711 23941-24, -25, -16
fiz@vij-stuttgart.de

ale violenţei asigurăm o îndrumare amănunțită sau intermediem consiliere juridică.

1920
Asociaţii ale femeilor creştine şi
evreice conduc împreună campanii de
promovare prin intermediul afișelor,
făcând cunoscute adresele punctelor
care oferă ajutor.
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FairCare – Intermediere de personal pentru
îngrijirea bătrânilor la domiciliu

FairCare organizează serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire
și totodată îi sprijină pe membrii familiei acestora.
Aspectul cel mai important al activităţii noastre
este colaborarea în condiţii echitabile, bazată pe
relația de încredere între îngrijiţi și îngrijitori.
Scopul nostru este de a asigura condiţii de muncă
în conformitate cu normele legale în vigoare.

O îngrijire cu suﬂet pentru
înfrumuseţarea vârstei a treia
Îngrijitori din România, Polonia sau din alte
ţări aduc un aport vital pentru desfășurarea activităţii de îngrijire a vârstnicilor.
Fiind în colaborare cu „Diakonie“ (serviciile
sociale ale bisericii), FairCare este biroul
specializat în intermedierea celor dornici
să îngrijească persoane la domiciliu.

1930

1935

Afișe în vagoanele de tren de
clasa a 3-a și a 4-a. Femeile
aflate în călătorie sunt atenționate cu privire la necunoscuţi.

Asistența copiilor prin angajamentul colaboratoarelor Asociaţiei
şi ale Misiunii „Asistență în gară“
(Bahnhofsmission)

diferenţe interculturale, oferim consiliere
profesională și mediere (în măsura posibilităţilor, în limba maternă).

F

amilia M. a ajuns la limitele puterii.

Bunicul văduv suferă de demență.
Fiica lui a clacat ca urmare a solicitări-

lor majore și multiple cărora a trebuit să

le facă faţă la locul de muncă, în familia pro-

Servicii complete – consiliere individuală și servire profesională

Aducem oamenii împreună –
în condiții echitabile

prie și prin îngrijirea bunicului. O îngrijitoare la domiciliu ar ﬁ soluţia optimă! Dar
în niciun caz o îngrijitoare care să lucreze
ilegal. Prin FairCare familia a găsit soluţia

Oferim consiliere individuală pentru fami-

Persoanele care au nevoie de îngrijire pre-

liile care au nevoie de ajutor pentru îngriji-

cum și familiile acestora au nevoie de par-

optimă corespunzătoare nevoilor ei de a

teneri de încredere și de personal caliﬁcat

ieși din impas.

rea unui membru al familiei. Și organizaţiile
care oferă îngrijire ambulantă pot apela

și cu experienţă. Pentru aceasta, asigurarea

la FairCare pentru a solicita intermedierea

condiţiilor de muncă echitabile este o ne-

de personal caliﬁcat. Pentru cei interesaţi

cesitate absolută. Ne obligăm să asigurăm

să colaboreze cu FairCare, oferim consiliere

contracte de muncă incluzând asigurările

și cursuri de pregătire în ţara de prove-

sociale (obligatorii în cazul angajării în ter-

nienţă, în special în România și bineînţeles

meni legali) și protejăm drepturile anga-

susţinere pe perioada petrecută în Germa-

jaţilor evitând astfel exploatarea la locul

nia. În caz de conﬂict, de neînţelegeri sau

de muncă.

1940

20 aprilie

Interzicerea şi dizolvarea
Asociaţiei în perioada naţional
socialistă

Date de contact
Birou: FairCare
Willy-Brandt-Straße 54
70173 Stuttgart
Telefon 0711 23941-37
faircare@vij-stuttgart.de

După

1946

Redeschiderea căminului pentru
tineret în Stuttgart şi începerea
activităţii Asociației după cel de-al
Doilea Război Mondial
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FairConnect – Partenerul competent pentru
intermedierea de personal caliﬁcat din Europa

Consiliem tinerii în procesul complet de căutare

Găsire – caliﬁcare – îndrumare

a unui loc de muncă sau a unui loc pentru formarea profesională. Totodată sprijinim angajatorii

Prin intermediul unui portal electronic de

în găsirea și câștigarea de personal caliﬁcat cores-

depunere a candidaturilor, prin consiliere

punzător. Cu ajutorul birourilor noastre plasate

personală și prin organizarea de burse ale

în Thessaloniki, Lisabona și Cluj-Napoca oferim

locurilor de muncă atât în Germania cât

pregătirea candidaţilor în ţara de provenienţă și

și în alte state europene, intermediem an-

coordonăm încadrarea lor în Germania, asigurând

gajatorilor personalul corespunzător.

o integrare deplină pe plan social și profesional.

Prin cursuri de limbă și prin training intercultural în ţara de provenienţă caliﬁcăm
specialiștii pentru șederea lor în Germania.
Cursuri de specialitate pentru ﬁecare profesie precum și o practică efectuată în prealabil ușurează debutul la noul loc de muncă
și integrarea în atmosfera instituţiei angajatoare.
O îndrumare personală în procesul de integrare pornind de la sosirea în Germania până
la clariﬁcarea chestiunilor legate de viaţa

anii

’50 și ’60

întâmpinarea acestora la aeroport de
către colaboratoarele Asociaţiei
Consilierea lucrătorilor migranţi din
Grecia

cotidiană și întâlniri regulate coordonate
de către specialiști, asigură o atmosferă de

îndrumare în procesul de integrare și integrarea în societate

bun venit personalului de specialitate nou
sosit în Germania.

pregătire profesională numai că în
Grecia nu găsește un loc de muncă

Noi creăm și susţinem o atmosferă primitoare în Germania prin intermediul cursuri-

Oferim toate serviciile prin
diferitele departamente ale
organizaţiei noastre

D

imitri este asistent caliﬁcat cu o bună

adecvat, viitorul lui ﬁind tot mai nesigur.

El dorește o angajare în străinătate. Din fe-

lor de pregătire interculturală și al cursurilor

ricire aﬂă de proiectul FairConnect. Și astfel

de limbă. Totodată consiliem angajatorii

i se pun la dispoziţie toate informaţiile de

în procesul de câștigare a specialiștilor pre-

care are nevoie și i se dau datele de contact

cum și în procesul de recunoaștere și echi-

ale departamentelor care îl vor îndruma pe

valare a caliﬁcărilor acestora. Totodată

noul drum. La sosirea în Germania este de

Schimbarea ţării de reședinţă și implicit

specialiștilor noștri le punem la dispoziţie

asemenea sprijinit prin organizarea tuturor

a mediului cultural este o mare provocare.

mentori, pentru o și mai bună integrare în

pașilor birocratici pe care îi are de urmat.

O integrare optimă este posibilă numai

noul mediu.

Și astfel calea către un nou început este larg

printr-un proces profesionist de informare

deschisă.

în prealabil, prin luarea măsurilor adecvate
și nu în ultimul rând prin consiliere individuală. Centrul nostru de integrare este
partenerul de bază pentru nou veniţi în
optimizarea procesului de integrare.

Date de contact
FairConnect
Willy-Brandt-Straße 54, 70173 Stuttgart
Telefon 0711 23941-0, Fax 0711 23941-40
fairconnect@vij-stuttgart.de

1956

1962

Asociaţia primeşte din partea
Oficiului Federal al Forţelor
de Muncă sarcina de a intermedia Au-Pairs din Germania
în străinătate.

Urmează intermedierea de
Au-Pairs din străinătate în
Germania.

8

Centrul pentru integrare –
Bine aţi venit în Germania!

Orice început este marcat de diﬁcultăţi. Pentru a

Sosire – integrare – stabilire

înlesni drumul noului început și integrarea în
societate precum și pe piaţa de muncă germană

O condiţie semniﬁcativă pentru stabilirea

oferim sprijinul nostru caliﬁcat atât profesio-

permanentă într-un loc este ca persoana

niștilor veniţi din străinătate cât și angajatorilor

în cauză să se simtă bine la noul loc de reșe-

din Germania.

dinţă. Aceasta include un spaţiu locativ
confortabil, o infrastructură funcţională și
o consiliere prietenoasă. Noi ne ocupăm
de toate aceste aspecte.

Un parteneriat pentru îndrumare
Încă din prima zi a sosirii pe teritoriul Germaniei le suntem alături celor veniţi din
străinătate, ajutându-i în soluţionarea eventualelor probleme care se pot ivi. Totodată
le stăm la dispoziţie angajatorilor oferindule consiliere în ceea ce privește realizarea
condiţiilor optime pentru asigurarea unui

1970
Schimbarea denumirii în „Verein für Internationale
Jugendarbeit e. V.“ (Asociaţia pentru Colaborare
Transfrontalieră pentru Tineret)

anii

’70

Cursuri de croitorie pentru femeile
sosite din străinătate şi începerea
specializării acestora printr-un
program amplu de cursuri

bun început pentru personalul caliﬁcat nou

Consiliere specializată pentru cei veniţi din

sosit. Astfel asigurăm condiţiile de bază

străinătate, cursuri speciale pentru femei,

pentru integrarea optimă în Germania.

întâlniri internaţionale organizate în cadrul
clubului nostru internaţional pentru schimb
de experienţă și opinii pentru o mai bună

Constituirea de reţele pentru
permanentizarea șederii

F

atima împreună cu soţul ei au emigrat

în Germania. Ea s-a dedicat muncii

casnice crescându-și copiii, neînvăţând

niciodată limba germană. Când soţul ei

s-a hotărât să se întoarcă în Tunisia, ea a re-

cunoaștere reciprocă, sprijin acordat în des-

fuzat să plece cu el deoarece copiii ei erau

fășurarea activităţilor cotidiene necesare,

integraţi în Germania. Cu ajutorul cursurilor

Învăţarea limbii germane în grupe, ajutorul

cum ar ﬁ efectuarea cumpărăturilor sau

ușor accesibile pentru femei și al reuniuni-

în situaţii de criză sau conﬂict, îndruma-

a pașilor birocratici necesari, sporesc senti-

lor sociale organizate în clubul internaţional

rea în petrecerea timpului liber și un pro-

mentul de siguranţă în contextul supra-

ea a stabilit contacte, a găsit un loc de

gram intensiv de integrare pe o perioadă

vieţuirii în noua cultură.

muncă și trăiește astăzi fericită și independentă avându-și copiii și nepoţii aproape.

de 12 luni oferă condiţii optime pentru
asigurarea succesului noului început în
Germania.

Date de contact
Birou: Centrul pentru Integrare
Willy-Brandt-Straße 50
70173 Stuttgart
Telefon 0711 23941-54
zﬁ@vij-stuttgart.de
integrationsbegleitung@vij-stuttgart.de

anii

’70

Vizita femeilor din Grecia
în Germania

1987
Este preluată administrarea Centrului
de Informaţii pentru Femei (FIZ).

9

Conectați la reţele regionale și internaţionale

Asociaţia Femeilor Tinere
Creștine din Germania – YWCA

Susţinere reciprocă

Prin YWCA Young Women’s Christian Asso-

și respectarea drepturilor femeilor pe plan

Punctul forte al asociaţiei este colaborarea

ciation, vij are de partea sa o organizaţie

cultural, economic, politic, religios și social.

intensă pe care o are cu 124 de ﬁliale naţio-

parteneră care acţionează pe plan mon-

YWCA din Germania susţine un adăpost

nale răspândite pe mapamond.

dial. Având sediul la Geneva, World YWCA

pentru femeile care au fost victime ale vio-

Experienţa de peste 100 de ani în lupta

este o reţea transnaţională de femei care

lenţei domestice în România și un proiect

pentru drepturile femeilor deﬁnește sarcina

acţionează în sprijinul femeilor constituind

agricol în Uganda, sprijinind astfel secu-

primordială a vij. Acesta, împreună cu or-

cea mai mare organizaţie internaţională

ritatea și locurile de muncă pentru femei.

ganizaţiile partenere la nivel internaţional,

Până astăzi, scopul asociaţiei este echitatea

încorporare în reţeaua
internaţională

a femeilor creștine. Filiala germană a

își asumă răspunderea pentru realizarea

organizaţiei „German YWCA“ își are

unui viitor în condiţii echitabile și juste

sediul în incinta vij încă din anii 70.

pentru toţi membrii societăţii. Relaţiile internaţionale pe care le are YWCA la nivel
mondial, cum ar ﬁ colaborarea cu ONU sau
statutul asociaţiei de observator în cadrul
Uniunii Europene ca ONG, sunt condiţii
vitale pentru ampliﬁcarea atenţiei acordate
luptei împotriva violenţei faţă de femei.

anii

’90

vij devine centru de coordonare a cursurilor ușor accesibile pentru femei.

2011
Ziua Internaţională a Femeilor:
femeile sărbătoresc împreună.

O călătorie în siguranţă
și o integrare optimă

P

roiectul lămpi solare în

Realizarea acestor lămpi la faţa

sticlă pentru femeile din

locului creează locuri de muncă

Africa: mici lămpi solare

Strânsa colaborare dintre vij și YWCA face

în sticlă aduc lumină acolo unde

pentru femei, oferindu-le astfel
șansa de a duce o viaţă indepen-

posibilă o cooperare pe plan mondial. Astfel

nu există electricitate. Acestea

dentă. Susţinerea acestui pro-

sunt stabilite primele contacte și se obţin

susţin în mod simbolic femeile

iect de către YWCA marchează

informaţii esenţiale privind condiţiile de

din Africa pe drumul lor ce stră-

un semn clar de solidaritate.

viaţă și muncă din alte ţări. Astfel sunt create

bate lunga noapte a violenţei.

posibilităţi de rezidenţă în condiţii sigure
prin intermediul spaţiilor locative proprii, se
acordă ajutor ﬁnanciar în situaţii diﬁcile
iar prin oferta de cursuri de caliﬁcare profesională se acordă un sprijin considerabil
pentru a putea duce o viaţă independentă.

Date de contact
Sediul YWCA în Germania
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
braun@vij-stuttgart.de
www.german-ywca.de

2012

2013

Debutul Proiectului FairCare

Debutul Proiectului FairConnect

Aﬁlierea la Uniunea Misiunii
Filantropice Württemberg

Aportul comun la crearea
viitorului

vij este membru al Uniunii Filantropice

Pentru a ne atinge ţelurile, vij mizează pe

din Württemberg – Diakonisches Werk

o vastă reţea de membri și organizaţii

Württemberg. Împreună cu Misiunea Filan-

colaboratoare. Deveniţi și dumneavoastră

tropică am elaborat proiecte ca FairCare

parte a acestei mari comunităţi!

și alte programe de protecţie a persoanelor

Susţineţi-ne în eforturile noastre de a crea

defavorizate. Scopul Uniunii este susţinerea

condiţii de viaţă și muncă echitabile în

reciprocă și dezvoltarea continuă a activi-

întreaga lume. Ne bucurăm să vă avem

tăţilor ﬁlantropice. Având o strânsă colabo-

alături!

rare cu peste 300 de organizaţii partenere,
Misiunea Filantropică din Württemberg este
un serviciu social-bisericesc care susţine
intens idealurile activităţii sale pe toate nivelurile socio-politice. Totodată ea susţine
și consiliază partenerii aﬁliaţi.

2014
Centrul pentru integrare:
consilierea migranţilor, clubul internaţional, îndrumarea în procesul de
integrare, specializare profesională,
consilierea pentru echivalarea calificării
profesionale

Kai Schneider
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