
بازار برای عالقمندان کارهای داوطلبانه
در بوخ

»با خیریه ها آشنا شویم«

زمان:
 پنجشنبه
 14 نوامبر

2019 
 ساعت 15 تا 18

مکان:
سالن واقع در طبقه همکف 

شهرداری بوخ

عالقمنــدان میتواننــد در ایــن بــازار از طریــق انجمــن 
هــای خیریــه، پــروژه هــا و مبتکریــن دربــاره برنامــه 
هــای مرتبــط بــا کارهــای داوطلبانــه اطالعات کســب 
نماینــد و بــا طیــف گســترده و متنوعــی از کارهــای 

داوطلبانــه در بــوخ آشــنا شــوند. 
ایــن برنامــه موضوعــات مختلفــی از قبیــل مشــارکت 
در حــوزه هــای فرهنگــی، آموزشــی، اجتماعــی، 
ــرد ــر میگی ــدگان را در ب ــه پناهن ــک ب ــی و کم ورزش

بدین منظور در شهرداری بوخ افرادی در غرفه های 
مختلف آماده ارائه مشاوره خصوصی به عالقمندان 

میباشند. شما نیز میتوانید مشاوره بگیرید و اطالعات 
و ایده های فراوانی در رابطه با مشارکت داوطلبانه 

بدست آورید.
برنامه به صورت همزمان به فارسی ترجمه میشود.

شما هم در برنامه شرکت کنید!

برای اطالعات بیشتر با ما از طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید: benn-buch@albatrosggmbh.de و 90 339 325 - 030

این برنامه توسط Stadtteilzentrum Buch ،willkommenskulturprojekt و BENN-Buch برگزار میشود. حامیان برنامه:

Wann: 
Donnerstag,
den 14. November 
2019, 
15-18 Uhr

Auf der Bucher Freiwilligenbörse können
sich Besucher*innen bei gemeinnützigen 
Vereinen, Projekten und Initiativen über 
Angebote in der ehrenamtlichen Arbeit
informieren und das vielfältige Spektrum
von ehrenamtlichen Tätigkeiten in Buch
kennenlernen.
Das Angebot reicht vom Engagement
im Bereich Kultur und Bildung über
Flüchtlingshilfe bis zu Soziales und Sport.

Im Bucher Bürgerhaus stehen dazu an
vielen Ständen Ansprechpartner*innen 
zum persönlichen Gespräch bereit. 
Lassen Sie sich beraten und sammeln sie
viele neue Informationen und Eindrücke
zum freiwilligen Engagement. 
Sprachmittlung wird zur Verfügung stehen. 

Bucher 
Freiwilligenbörse

Machen Sie mit!
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: benn-buch@albatrosggmbh.de oder 030 - 325 339 90

Veranstalter sind das Stadtteilzentrum Buch, das Willkommenskulturprojekt Buch und BENN-Buch. Gefördert durch: 

Wo: 
im Saal des Bucher
Bürgerhauses

„Ehrenamt sichtbar machen!“


