
Fete* și femei tinere* refugiate în societatea
migratoare

Având în vedere sarcina de-a facilita 
copiilor și tinerilor după refugierea lor în 
Renania de Nord-Westfalia (NRW) noi per-
spective și de a le oferi facilități de emanci-
pare și dezvoltare, există în continuare o
necesitate de acționare în elaborarea oferte-
lor de muncă cu copii și tineri. De aceea,
unul din scopurile primordiale al proiectului
"Fete* și femei tinere* refugiate în societatea
migratoare" constă în elaborarea concepte-
lor de reflectare sexuală și reflectare dife-
rențiată pentru dezvoltarea în continuare a
activităților practice în munca cu fete* și
femei tinere* după refugierea lor.

Pentru informații referitoare la proiect și manife-
stații actuale accesați 
www.maedchenarbeit-nrw.de

Contact:
jasaman.behrouz@maedchenarbeit-nrw.de
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Noi de aceea dorim să contribuim, ca...

� orizonturile experimentale, resursele și per-
spectivele fetelor* să fie puse mai mult în 
centrul atenției

� munca de emancipare cu și pentru fete* și 
femei tinere* să fie după refugiere consoli-
dată în munca deschisă pentru copii și 
tineret

� oportunitățile de a participa la și de a accesa
ofertele de petrecere a timpului liber, de 
studiu și de perspective profesionale să fie 
multiplicate

� sistemele de regulamente ale ajutorului 
pentru copii și tineret să fie calificate și 
sensibilizate pentru o muncă cu fete* în 
societatea migratoare care reflectă sexele 
și are o atitudine critică față de rasism

... prin aceea că noi...

� identificăm necesitățile fetelor* și femeilor 
tinere* care au trăit experiența refugierii

� efectuăm consiliere de specialitate și cursuri
de calificare pentru specialiști în pedagogie
și persoane interesate de aceasta

� elaborăm recomandări de acționare pentru 
munca care reflectă tipicul sexelor în 
contextul refugierii, migrării și a criticii 
rasismului

Pe lângă acestea, noi oferim specialiștilor în
munca cu copiii și tineret și tuturor celor in-
teresați

� Cursuri de calificare, consiliere de speciali-
tate și reflectarea în practică

� Muncă de informare și de relații cu publicul
� Crearea de rețele




