شبيبة الصليب األحمر في مدينة فيسبادن.
الصليب األحمر األلماني في مدينة فيسبادن.

توصيف المجموعة المحلية:
ب
شبيبة الصليب األحمر هي منظمة شبابية مستقلة تابعة للصليب األحمر األلماني .تضم الجمعية أكثر من  113000عُض ٍو شا ٍ
في ألمانيا .تتراوح أعمار األعضاء بين  6و 27سنة .نحن ندافع عن البيئة والصحة والتفاهم الدولي والسالم.
تسترشد أعمالنا بالمبادئ التالية:
اإلنسانية :نحن نخدم الناس وليس األنظمة.
عدم االنحياز :يساعد الصليب األحمر جميع الناس.
الحياد :نأخذ زمام المبادرة ولكن ال نشارك في النزاعات.
االستقاللية :نستجيب للحاجات وليس للمالك.
تطوعي ودون ُمقابل.
التطوع :نعمل على مدار الساعة ولكن بشك ٍل ّ
ّ
الوحدة :لدينا العديد من المواهب ولكن لدينا فكرة واحدة فقط.
العالمية :نحترم الدول وليس الحدود.
من نحن:
منظمة الصليب األحمر األلماني في مدينة فيسبادن هي واحدة من أصل  39منظمة محلية في والية هيسين .لدينا في فيسبادن
خمس مجموعات عاملة لألطفال والمراهقين .تتراوح أعمار األطفال والمراهقين بين  5و 27عاماً .نقوم برعاية العديد من
الخدمات الطبية المدرسية في مدارس مدينة فيسبادن.
ما نقوم به:
نقوم بتنظيم النشاطات الجماعية في كل أسبوع .ومن خالل هذه األنشطة نقوم بتقديم تدري ٍ
يٍ
ب على اإلسعافات األولية بشك ٍل مبن ّ
على الشرائح العمرية .كما نلعب ونقوم باألعمال اليدوية .من الممتع بشكل خاص تطبيق ما تعلمته في أمثلة للحاالت .ومن
أبرزها تدريبات األربع وعشرين ساعة .يقوم األطفال والمراهقون األكبر سنا ً بدور المسعفين لمدة يوم كامل .جزء آخر من
عمل األطفال والشباب لدينا هو عمل الحمالت .وفي الوقت نفسه تُتاح لألطفال والمراهقين الفرصة للتعامل مع قضايا معينة.
على سبيل المثال ،مع القانون الدولي أو التنوع أو الدفاع عن البيئة .نحن نُنَ ّمي المجتمع عن طريق األنشطة الترفيهية والرحالت.

كيف يمكنني االنضمام؟
يمكنك ببساطة المجيء إلى أحد أنشطتنا الجماعية .يمكنك أن تجد المواعيد وجهات االتصال على صفحتنا الرئيسية على
اإلنترنت .نُرحّب أيضا ً باتصالك بنا أو بكتابتك بريدا ً إلكترونيا ً إليناّ .
إن العضوية في شبيبة الصليب األحمر مجانية .كما أنّنا في
أمس الحاجة إلى مشرفين على المجموعات.
ّ
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:اإلتصال بنا
DRK-Kreisverband Wiesbaden e. V.
Jugendrotkreuz
Flachstraße 6
65197 Wiesbaden
www.jrk-wiesbaden.de
E-Mail: willkommen.jrk@drk-wiesbaden.de
Tel. 0611 468 73 80

:كما يمكنك زيارتنا على
Instagram: jrk.wiesbaden
Facebook: Jugendrotkreuz Wiesbaden
:إقتباس
 بل هو الجوع والبرد والفقر والجهل والعادات والخرافات والتعصب (هنري، ليس األمة المجاورة، عدونا الحقيقي،العدو
.) مؤسّس الصليب األحمر،دونانت
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