لمحه عن جمعية موروس  14الجتماعية
من هو موروس 14؟
هو منظمه غير ربحيه تأسست مند عام  2003في حي غولبيرغ في حي نويكولن في برلين
للمساعده في مجال التربيه و التعليم و الندماج و تجنب العنف وبشكل خاص يعمل موروس 14
بشكل مكثف لتشجيع التعليم و تنميه الكفاءات الجتماعيه سواء عند الطفال او البالغين.
لماذا في منطقه غولبيرغ ؟
منذ عام  1970يعيش في حي غولبيرغ حوال  5700نسمه و هم ينتمون الى أكتر من ثلثين أمه و
ثقافه مختلفه.
الحي معروف بأنه يحتوي على الكثير من نقاط الضعف من الناحيه الجتماعيه و معروف أيضا
بأنه يحتوي على الكثير من أعداد المهاجرين  %70من عدد السكان و في هذا الحي موجود عدد
منخفض جدا من الناس الدين أكملو تعليمهم و في نفس الوقت يوجد فيه الكثير من العاطلين
عن العمل.
المشكله الرئيسيه في هدا الحي ليس الفقر انما البتعاد عن التعليم من قبل الناس القاطنين
فيه.
ما هو مفهوم موروس 14
موروس  14يقوم بشكل منتظم بفعاليات متنوعه من ناحيه النشاط الجتماعي و العمل بشكل
مستمر من خلل التعليم و البرامج المخصصه للنصائح و الرشادات للمساهمه في الندماج
الجتماعي للسكان.
هذا العمل مبني من حيث المبدأ على التنوع الثقافي و اللقاءات اليوميه المتكرره.
موروس  14يعمل على تعزيز الوعي ضد جميع أشكال التمييز مثل على سبيل المثال بين
الجنسيين أو بمقتضى العمر و الثقافه أو العاقه أو الجنس أو الدين.
موروس  14ينظم خمس برامج للتعليم و التوعيه مع حوالي  150-140متطوع و أيضا عروض
كثيره تقدم دعما مناسبا للطفال و البالغين من الصف الول حتى عمل الوسبيلدونغ أو الدراسه
في الجامعه.
شبكه غولبيرغ مابعد المدرسه
الركيزه الساسيه لعمل موروس  14هي برامج التوعيه و النصح ويتم هذا من خلل مجموعه
معلمين متطوعين.
منذ عام  2003حصل الطفال و البالغين الدين يعيشون في في حي رولبيرغ على رعايه
مستمره و غير محدوده من قبل متطوعين متخصصين و ايضا يقوم موروس 14بدور نقطه
اتصال مابين العمار التي تتراوح من  8الى  18سنه الذين يلتقون أسبوعيا مع متطوعين
متخصصين في هدا المجال.
هنا يتولد اتصال و حوار بين الطفال و البالغين الدين تعتبر عائلتهم غير متعلمه مع الطبقه
المثقفه في برلين و من خلل هذا التصال يتولد لديهم خبره في تحمل المسؤوليات و اللتزام
بالمواعيد.
Fit und schlau-von Anfang an

من حيث المحتوى هذا البرنامج مطابق لشبكه غولبيرغ و لكن بمفاهيم حديثه و منقطعه النظير.
في الصف الول يحصل كل طفل على دروس مكمله لمدرسته النظاميه من خلل مرشدين و
معلمين الذين يراقبون و يهتمون بالطفل و يرافقونه أيضا حتى نهايه المدرسه البتدائيه
الساسيه.

Rollberg bergauf
هذا البرنامج بدأ عمله عام  2016لمساعده البالغين لختيار الطريق المناسب لحياتهم المهنيه و
يقدم لهم ايضا التوجيه الصحيح للخروج من متاهه ايجاد التعليم المهني المناسب و يشجعهم
ايضا للوصول الى أهدافهم.
Der frühe Vogel
هذا المشروع بدأ مند تشرين أول لعام  2017و يقدم للطلب في الصف التاسع و العاشر الذين
يعيشون في منطقه غولبيرغ الدعم من قبل أخصائيين.
تلتقي مجموعات صغيره أسبوعيا دائما يوم السبت و تدار هده المجموعات من خلل اربع
أساتذه متدربين و طالب جامعي سوري.
Shalom Rollberg
يقوم هذا البرنامج بتوسيع الفق بين الثقافات المختلفه و في هذا البرنامج يتولد الكثير من
التصال بين الطفال و البالغين الذين يعيشون في نويكولن من جهه و بين اليهود و السرائيليين
الدين يعيشون في برلين من خلل فعاليات مثل الرياضه و المسرح و الفن يتعرف الطرفان
على بعضهم البعض اضافه الى انهم يعملون سويا و يتعرفون على ثقافات بعضهم البعض و
دياناتهم ايضا و يتبادلون الفكار في مواضيع متعدده مثل معاداه الساميه و العنصريه و يقوم
موروس  14ايضا بتشجيع التسامح فيما بينهم و هدم الحكام المسبقه
Der Rollberg tafelt
منذ عام  2002يقام في صاله تابعه ل موروس  14كل يوم أربعاء الساعه  12.30طعام الغداء و
كل أسبوع يقوم أحد ما مختلف بمهمه الطبخ أحيانا سياسيين و أحيانا أخرى جامعيين و أحيانا
أناس عاديين و كل الناس مرحب بهم للقدوم و تناول الطعام.
النجازات
بعد تأسيس موروس  14ب خمسه عشر عاما أصبح كمؤسسه ثابته في حي غولبيرغ و هو يعتبر
مكان للقاءات بين الحضارات المختلفه و الحوار بين الديان المختلفه ايضا و هو يؤثر بشكل
فعال في المجتمع .
امكانيه نقل الفكره
ان مشروع موروس  14قابل للنقل و التطبيق ليس فقط في المانيا انما في جميع المناطق
الساخنه خارج ألمانيا أيضا.
و هو يعمل من خلل مشاريعه مع جميع فئات الشعب و هو لديه متابعين كثر يأتون للتعلم و
الستفاده من خبراته و من المتابعين شرطه برلين و جمعيه المشاريع في برلين و الجامعه

المريكيه في ميشغن و المعهد الفرنسي اللماني في نانسي و ممثلين عن الصليب الحمر
الدنماركي.
التمويل
من ناحيه التمويل يمول موروس  14من قبل متبرعين أو شركات أو مؤسسات خاصه  ,و من
أجل أستمراريه عمل موروس  14قرر أن يقوم بتمويل بعض العاملين فيه و بناء على ذلك يبحث
عن المتبرعين بمبالغ صغيره لضمان سير العمل.
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