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 تحاد الرياضي للشباب في مدينة فيسبادن.اإل
 تحاد الرياضي للشباب في والية هيسن.اإل

 
 توصيف المجموعة المحلية:

ضاً تحاد الرياضي ومسؤولو رعاية الشباب فيها هم أيشبابية تابعة لإل تحاد الرياضي للشباب في مدينة فيسبادن هو منظمة  إن اإل

تحاد الرياضي للشباب مجالس إدارة ل اإلمث  ويملكون حق التصويت في المجلس. ي  تحاد الرياضي أعضاء في مجلس إدارة اإل

( في فيسبادن. تقدم األندية في فيسبادن 2019نادياً رياضياً )الحالة في سنة  214طفل ومراهق في  29200الشباب مع أكثر من 

 مجموعة واسعة من األنشطة من الرياضات الشائعة إلى الرياضات األكثر غرابة.

 

 من نحن:

الشباب  رعاية الشباب توبياس هوفمان وبياتريس باوباند، وممثال : مسؤوال2018نحن فريق  من خمسة أشخاص منذ عام 

جانيت فيرنر وفين برانديش وكذلك المقيم لدينا ديتر بفاوت. نحن ناشطون في أندية ورياضات مختلفة وفي العامين الماضيين 

تحاد الرياضي للشباب. نحن متحمسون لمواصلة تعزيز ودعم الرياضة في عاصمة في اال قمنا بالفعل بتنظيم وتغيير الكثير

 واليتنا الجميلة.

 أخرى: تحاد الرياضي للشباب في مدينة فيسبادن وتمثيله للشباب يقدم لك ولناديك من بين أمور  إن اإل

 تمثيل )سياسي( للمصالح في اللجان ومجموعات العمل في مدينة فيسبادن. -

 تحاد الرياضي الوطني لرياضة الشباب في والية هيسن ومع دار الشباب في مدينة فيسبادن.ابطة صلة مع اإلر -

يات يمكن أيضاً تنظيم الفعالو ندماج أو الوقاية.خدمة استشارية وإرسال استشاريين، على سبيل المثال، إلجراء فعاليات اإل -

 بواسطة الجمعيات أو بالتعاون معها عند الطلب.

 إجراء دورات تدريب تأهيلية ودورات تدريب متقدمة للمدربين والمعلمين والجهات المهتمة األخرى. -

 الدعم المالي لألندية لتدريب المدربين والمعلمين. -

 ألعاب ومعدات لفعاليات النادي. -

 والمزيد من الخدمات والدعم أيضاً. -

 

 نضمام؟كيف يمكنني اال

شعار صادق ومن المنطقي توزيع المهام على أكبر عدد ممكن من األشخاص حتى يتمكن كل  ا نحن أقوياء" هوالشعار "معً 

ك لٌّ وفقًا إلمكانياته ونقاط قوته وهذا يفيد في نهاية المطاف ، فرد من تقديم مساهمة صغيرة ولكن ليست أقل أهمية من غيرها

التعامل مع مهامهم في ممكن بحيث يرغب الجميع  جميع األطفال والمراهقين. نرغب في إنجاز هذه المهام مع أكبر فريق

 ويستمتعوا بإنجازها. نحن مؤمنون بأنه يمكننا بعد ذلك تحقيق شيء معاً لألطفال والمراهقين في جمعيات مدينتنا فيسبادن.

نضمام اإلأو على األقل مهتمين بالرياضة  رياضي   سنة وما فوق والذين ينشطون في ناد   16يمكن لجميع المراهقين من سن 

 Sportkreis Wiesbaden، يمكنك زيارة صفحتنا الرئيسية على اإلنترنت االتصالمن المعلومات أو تفاصيل  لمزيد  و إلينا.

 .فيسبوكأو صفحتنا على 

 

 تصال بنا:اإل

Sportkreis Wiesbaden e.V. 

Murnaustraße 4 

65189 Wiesbaden 

Tel: 0611-74944 

team-skj@sportkreis-wiesbaden.de 
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