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ایجاد یک تفاهم مشترک

هر تابستان ، SCI سوئیس پروژه های

داوطلبانه اجتماعی ، فرهنگی و زیست

محیطی را برگزار می کند که در سراسر

سوئیس انجام می شود.  هدف از پروژه

"ایجاد یک تفاهم مشترک" درگیر کردن
پناهجویان در این پروژه ها در تابستان/

پاییز است. از یک طرف باید یک تبادل

فرهنگی با داوطلبان از سراسر جهان انجام

شود ، از طرف دیگر باید یک تغییر تازه از

زندگی روزمره در مرکز پناهندگی ارائه

شود. شرکت کنندگان این فرصت را دارند

که با داوطلبان SCI ارتباطات جدید

برقرار کنند و در مورد موضوعات مختلف
ایده های خود را تبادل کنند.

درباره پروژه

کمپ کاری چیست؟

كمپ های كاری پروژه های كوتاه مدت برای گروهی از

داوطلبان بین المللی است.  آنها با هم از طریق کار

فعال در سوئیس از یک پروژه خیرخواهانه پشتیبانی

می کنند.  این پروژه ها 2 هفته طول می کشد و بیشتر

در تابستان انجام می شود.  شما به عنوان یک شرکت
کننده در کمپ کار ، 5-6 ساعت در روز کار می کنید.

 عالوه بر این ، زمان الزم برای کشف منطقه همراه با
سایر داوطلبان در آخر هفته وجود دارد.  هر اردوگاه

کاری همچنین شامل یک قسمت مطالعه است: در

آنجا شما با پروژه آشنا می شوید و با موضوع اردوگاه

کاری خود سر و کار دارید.



چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

پناهجویان با مشخصات زیر: 

باالی ۱۸ سال 

شما آماده هستید که در کل اردوگاه حضور داشته

باشید و به طور فعاالنه مشارکت کنید

عالقه مند به تبادالت و تنوع بین فرهنگی هستید 

شما می توانید به زبان اردوگاه کار (انگلیسی یا

آلمانی) ارتباط برقرار کنید

در کدام پروژه ها می توانید شرکت کنید؟

 
در سوئیس پروژه های مختلفی وجود دارد. بهترین

کار این است که با ما تماس بگیرید و ما یک

انتخاب فعلی را برای شما ارسال خواهیم کرد.

www.workcamps.sci.ngo

SCIچه هزينه هايي را پوشش
میدهد؟

 
 

هزینه شرکت ، غذا و محل اقامت در طول پروژه

،هزینه سفر به پروژه و همچنین سمینارهای ما.

با ما تماس بگیرید 
 

info@scich.org / 031 381 46 20


