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Ζούμε την πολυπολιτισμικότητα

Αποστολή και στόχος του «Συλλόγου διε-
θνούς κοινωνικής εργασίας για νέους»
 αποτελεί η προώθηση της πολυπολιτισμικό-
τητας και της επικοινωνίας όλων των εθνών.
Η Ευρώπη βασίζεται στην ποικιλομορφία
των ανθρώπων και των πολιτισμών της. 
Χτίζουμε γέφυρες που ξεπερνούν τα εθνικά
σύνορα. Οι διεθνείς επαφές μας στηρί-
ζονται στην  ανταλλαγή, τη συνεργασία και 
στην ισότιμη παροχή συμβουλευτικής
 υποστήριξης. 

Συνοδεύουμε την κινητικότητα

Δημιουργούμε δίκαιες συνθήκες κινητικότη-
τας και μετανάστευσης. Οι υπηρεσίες μας
απευθύνονται σε άνεργους νέους, εξειδικευ-
μένους και ανειδίκευτους. Παρέχουμε συμ-
βουλές και πληροφορίες τόσο στις χώρες
καταγωγής όσο και στις χώρες υποδοχής
του ανθρώπινου δυναμικού. Η απόσπαση
εξειδικευμένου εργαζόμενου δυναμικού,
καθώς και η επονομαζόμενη «διαρροή εγκε-
φάλων» απορρίπτονται από το πρόγραμμά
μας. Παραστεκόμαστε κυρίως γυναίκες και
νέους και αγωνιζόμαστε κατά της σωματε -
μπορίας. 

Όταν πλησιάζεις έναν στόχο, είναι πολύ 
σημαντικό να προσέχεις τον δρόμο. 

Ο δρόμος μας διδάσκει πώς να φτάσουμε στον
τελικό μας στόχο και μας κάνει πιο πλούσιους,
ενώ τον διανύουμε.
Πάολο Κοέλιο, Ημερολόγιο ενός μάγου

Διαμορφώνουμε ένα κοινό 
μέλλον

Για να μπορέσουν τα άτομα να φιλοξενη-
θούν και να ζήσουν στον τόπο της επιλογής
τους, χρειάζονται βιώσιμες προοπτικές, 
στον τόπο κατοικίας τους ή αλλού. Αναζη-
τούμε από κοινού με τους διεθνείς συνερ-
γάτες μας λύσεις και διαμορφώνουμε το
μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στόχος μας
είναι να εξασφαλίσουμε μέσω των προ-
γραμμάτων μας τη βέλτιστη μορφή κοινω-
νικής συμμετοχής σε συνδυασμό με την
επαγγελματική ένταξη. Υποστηρίζουμε τις
δίκαιες συνθήκες ζωής και εργασίας στην
Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ζούμε την πολυπολιτισμικότητα
Συνοδεύουμε την κινητικότητα
Διαμορφώνουμε από κοινού το μέλλον1



Ο «Σύλλογος διεθνούς κοινωνι-
κής εργασίας για νέους» – vij
υποστηρίζει ανθρώπους που
βρίσκονται σε διαδικασία μετα-
νάστευσης εδώ και 130 χρόνια.

Η ιστορία του vij είναι η ιστορία μιας κοι-
νωνίας που την χαρακτηρίζει κινητικότητα.
Πρόκειται για μια ιστορία δραστηριοποί-
ησης για τα δικαιώματα των γυναικών και
των αδικημένων. Και είναι μια ιστορία ελπί-
δας για έναν ενωμένο και συμπορευόμενο
κόσμο που προσφέρει ευκαιρίες και καλές
συνθήκες ζωής σε όλους. Ελάτε μαζί μας 
να αλλάξουμε τον κόσμο.

Η κινητικότητα αποτελεί μόνο
την αρχή

Ο σιδηρόδρομος αναπτύχθηκε τον 190 αιώνα
σ’ ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο σύστημα
μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. Η βιο-
μηχανοποίηση και η κινητικότητα, που προ-
έκυψε εν μέρει από την πρώτη, οδήγησαν
στη μετανάστευση πολλών γυναικών από
την ύπαιθρο στην πόλη. Κίνδυνοι, όπως η
σωματεμπορία, η αναγκαστική πορνεία 
και η εργασιακή εκμετάλλευση αυξήθηκαν.
Κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα στη
Γερμανία, χριστιανικές πρωτοβουλίες, καθώς
και ο «Σύλλογος φίλων νέων γυναικών»,
 σήμερα «Σύλλογος διεθνούς κοινωνικής ερ-
γασία για νέους» (vij) ανέλαβαν τη φροντίδα
των κοριτσιών αυτών που μετανάστευαν. 

Προστασία και πρόνοια για 
τους μετανάστες

Μετά από τους Παγκόσμιους πολέμους ξεκί-
νησε η μετακίνηση εργατών από τη Νότια
προς τη Βόρεια Ευρώπη. Μαζί τους ήρθαν
στη Γερμανία και γυναίκες χωρίς να γνωρί-
ζουν τη γλώσσα και χωρίς επαγγελματικά
προσόντα. Ο Σύλλογος τις φρόντισε και τις
βοήθησε με απλά μαθήματα γλώσσας και
ραπτικής να αποφύγουν την απομόνωση. 
Οι άνθρωποι του vij διαμεσολαβούν για
αστικά ιδρύματα παροχής βοήθειας, συμ-
βουλεύουν και συμπαρίστανται τις κακοποι-
ημένες γυναίκες. Για τον Σύλλογο, που έχει
ιδρυθεί από γυναίκες για γυναίκες, η προ-
στασία των γυναικών αποτελεί μέχρι σήμερα
βασικό αντικείμενο του έργου του. 

Στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις.
Υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση:

Πρέπει να τις δημιουργήσεις και οι 
λύσεις θα ακολουθήσουν.
Antoine de Saint-Exupéry, από τη «Νυχτερινή Πτήση»

Ένας έμπειρος συνεργάτης για 
τη μετανάστευση και την ένταξη

Οι μεταβαλλόμενοι όροι της αγοράς εργα-
σίας στις μέρες μας, οδηγούν ξανά σε μαζι-
κές μετακινήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο 
και παγκοσμίως. Συμπαραστεκόμαστε στους
μετανάστες κατά τη διαδικασία μετανάστευ-
σής τους. Φροντίζουμε για την κατάρτιση 
και αναγνώριση του εξειδικευμένου προ-
σωπικού από το εξωτερικό. Ο vij αποτελεί
 σήμερα έναν έμπειρο συνεργάτη σε θέματα
ένταξης και υποδοχής.

Παράδοση και πρόοδος2
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Ίδρυση της «Union Internationale 
des Amies de la jeune Fille» (Διεθνής
Σύνδεσμος φίλων νέων κοριτσιών) 
στη Γενεύη σε ένα συνέδριο για την 
καταπολέμηση της πορνείας και 
της εμπορίας κοριτσιών.

1882
Ίδρυση του «Γερμανικού εθνικού 
συνδέσμου φίλων νέων κοριτσιών» 
στο Βερολίνο υπό τη διεύθυνση της 
Meta Baur. Ίδρυση ενός κρατικού 
σωματείου στη Στουτγάρδη.

1890
Πρώτες αφίσες στον σιδη-
ροδρομικό σταθμό της
Στουτγάρδης

1890
Πρώτες αφίσες στο σταθμό της
Στουτγάρδης.
Βοήθεια για ασυνόδευτες νεανίδες,
εύρεση εργασίας και στέγης.



Ομάδες υποστήριξης σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς – κοινωνική βοήθεια σε σταθμούς3

Ασφαλές ταξίδι – Καλή άφιξη

Αισθανόμαστε ιδιαίτερη δέσμευση απέναντι
σε ανθρώπους με ιστορικό μετανάστευσης.
Αναρίθμητοι εξειδικευμένοι εθελοντές και
κοινωνικοί λειτουργοί σας συμπαρίστανται.
Σε στενή συνεργασία με την εταιρεία Γερμα-
νικών Σιδηροδρόμων προσφέρουμε πλή-
ρεις υπηρεσίες ταξιδιωτικής συνοδείας σε
παιδιά. Καταρτισμένοι ταξιδιωτικοί συνοδοί
φροντίζουν για το ταξίδι και για την ασφαλή
άφιξή τους.

Επικοινωνία
Landesgeschäftsstelle der
Evangelischen Bahnhofsmission
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Τηλ. 0711 23941-38
evbm@vij-stuttgart.de

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί αποτελούν βασικά

 σημεία κινητικότητας, άφιξης και αποχωρισμού. 

Οι ταξιδιώτες μπορούν να βρεθούν σε κατάσταση

ανάγκης. Τότε, τους συμπαρίστανται οι συνεργάτες

των ομάδων υποστήριξης σε σιδηροδρομικούς

σταθμούς. Στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερες

από 100 τέτοιες ομάδες σε σιδηροδρομικούς 

σταθμούς. Πρόκειται για σταθμούς παροχής κοι-

νωνικής βοήθειας. Ο vij είναι φορέας αρκετών

 τέτοιων ομάδων και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει

τη συνέχιση της εν λόγω προσφοράς του.

Βιωματική εκκλησία σε σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς

Οι ομάδες υποστήριξης σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς αποτελούν διακονικά ιδρύματα
της Ευαγγελικής και Καθολικής εκκλησίας
που διέπουν τις αξίες του Ευαγγελίου και
λειτουργούν ως βιωματική εκκλησία σε
 σιδηροδρομικούς σταθμούς. Το κοινό που
απευθυνόμαστε αποτελείται κυρίως από
 γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώ-
πους με αναπηρία. Οι άνθρωποι που αντι-
μετωπίζουν κοινωνικές αντιξοότητες ή μέλη
άλλων θρησκευμάτων είναι επίσης καλοδε-
χούμενοι. Αρχικά τους συμπαραστεκόμαστε
με πρώτες χρήσιμες συμβουλές. 

Ένας άντρας από την Πολω-
νία εργαζόταν στο Παρίσι.
Ενώ ταξίδευε προς την 

πατρίδα του έπεσε θύμα κλοπής
στο τρένο και απευθύνθηκε 
στην ομάδα υποστήριξης σιδη-
ροδρομικών σταθμών. Η συνερ-
γάτης επικοινώνησε με το πολω -
νικό προξενείο στο Μόναχο 
και του προσέφερε βοήθεια και

μια διανυκτέρευση. Το επόμενο
πρωίέλαβε από το προξενείο 
ένα εισιτήριο για την Πολωνία.
Μέχρι να αναχωρήσει, μιλούσε
για τη σύζυγό και τα τετράχρονα
δίδυμά του και ευχαρίστησε
 πολλές φορές. 

1894
Η πρώτη ομάδα υποστήριξης
στον σιδηροδρομικό σταθμό 
του Βερολίνου. 

Ίδρυση της Παγκόσμιας Χριστια-
νικής Ένωσης νέων γυναικών
(World-YWCA)

1897
Ευαγγελική και καθολική oμάδα 
υποστήριξης στο σταθμό του 
Μονάχου

1905
Αφίσα του καθολικού συλλόγου
προστασίας νεανίδων. Πληροφορίες
και υποδείξεις για βοήθεια



Στέγαση για νέους4
Διασκέδαση και εκπαίδευση

Οι καλές διασυνδέσεις που διαθέτουμε στην
πόλη ανοίγουν πόρτες και μπορούν να
 οδηγήσουν σε συναρπαστικές συνεργασίες.
Διοργανώνουμε από κοινού πρότζεκτ ρα -
διοφώνου και τηλεόρασης, συμμετέχουμε
σε καλλιτεχνικές εκθέσεις ή ασχολούμαστε
με σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η
κοινωνική ένταξη και η πρόληψη κατά του
αλκοόλ. Ζούμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί, γιορ-
τάζουμε και αποκτούμε φιλίες ζωής. 

Καθημερινή βοήθεια και 
διασφάλιση μιας νέας επαγ-
γελματικής αρχής

Η επαγγελματική και κοινωνικοπαιδαγωγική
συμπαράσταση αποτελεί βασική μέριμνά
μας. Φροντίζουμε για ένα καλό επαγγελμα-
τικό ξεκίνημα, και διευθετούμε τα καθημε-
ρινά ζητήματα που απασχολούν τους νέους.
Ειμαστε συνοδοί ζωής για κάποιο χρονικό
διάστημα και βοηθάμε στο νέο ξεκίνημα
στην καινούρια πόλη. Η αμοιβαία εμπιστο-
σύνη, η εκτίμηση και η προσοχή για τον
 συνάνθρωπό μας απο τελούν αξίες, για τις
οποίες ζούμε και αγω νιζόμαστε. 

Η εστία μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Στουτ-
γάρδης. Προσφέρει σε νέους όλων των εθνικοτήτων
και θρησκευμάτων ηλικίας από 16–27 ετών, που 
βρίσκονται στο σχολείο, σε εκπαίδευση ή εργάζον-
ται, ένα ασφαλές κατάλυμα με μειωμένο ενοίκιο,
εφόσον το επιθυμούν. Παράλληλα στηρίζουμε την
διαπολιτισμική κοινότητα και τις κοινωνικές δραστη-
ριότητες των ενοίκων.

Επικοινωνία
JugendWohnen
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Τηλ. 0711 23941-0
info@vij-stuttgart.de

Καλωσορίσατε στη Στουτγάρδη

Διατίθενται επιπλωμένα μονόκλινα και δί-
κλινα δωμάτια με σύνδεση Ίντερνετ. Στη
 σοφίτα υπάρχουν μονόκλινα δωμάτια για
σπουδάστριες χωρίς να προσφέρεται δια-
τροφή. O εξοπλισμός στους χώρους ελεύθε-
ρης απασχόλησης είναι προσαρμοσμένος
στις ανάγκες των νέων. Διαθέτουμε τραπέ-
ζια μπιλιάρδου, τραπέζι πινγκ πονγκ, ποδο-
σφαιράκι, ένα γυμναστήριο και χώρους
 τηλεθέασης, ένα δωμάτιο κοινής χρήσης με
πιάνο, αυλή και κήπο για καλοκαιρινές γιορ-
τές προσφέροντας τη δυνατότητα ευχάρι-
στων βραδιών μακριά από τη μεγαλούπολη.

1910
Αφίσα της «Γερμανικής εθνικής 
επιτροπής για τη διεθνή καταπο-
λέμηση της σωματεμπορίας», 
Βερολίνο. Οι «φίλες» αποτελούν
μέλη της επιτροπής.

1912
Τακτικές κοινοποιήσεις του
Συλλόγου προς τις «Φίλες»



FIZ – Κέντρο ενημέρωσης γυναικών 
ενάντια στη σωματεμπορία και 
την αναγκαστική μετανάστευση γυναικών5

1920
Χριστιανικοί και Ισραηλιτικοί Σύλλογοι
Γυναικών προσφέρουν βοήθεια σε 
κοινές αφίσες

Βοήθεια για γυναίκες σε ανάγκη

Οι μετανάστριες από όλο τον κόσμο βρί-
σκουν στο FIZ ικανές συνεργάτιδες πρόθυ-
μες να τις ακούσουν και να τις βοηθήσουν
για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστά-
σεων κρίσης, για ερωτήσεις για τα δικαιολο-
γητικά παραμονής, για κοινωνικές παροχές
ή ασφαλείς δυνατότητες στέγασης.

Επικοινωνία
Geschäftsstelle: FIZ
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Tηλ. 0711 123942-24, -25, -16
fiz@vij-stuttgart.de

Οι γυναίκες αποτελούν συχνά θύματα βίας και εμπο-
ρίας ανθρώπων, μετανάστευσης για λόγους γάμου,
αναγκαστικής εκπόρνευσης και εργασιακής εκμετάλ-
λευσης. Το κέντρο πληροφόρησης γυναικών συμπα-
ρίσταται στις παθούσες και συντονίζει τις δυνατότητες
παροχής βοήθειας. 

Κοιμόταν δίπλα στο πλυντήριο
στο υπόγειο, και όταν προσπά-
θησαν να την πείσουν να εκπορ-
νευτεί, δραπέτευσε και κατέφυγε
με τη βοήθεια της αστυνομίας
στο FIZ. Οι συνεργάτες του τμή-
ματος FIZ οργάνωσαν την επι-
στροφή στην πατρίδα της.

ΗOlja κατάγεται από τη
Ρουμανία. Η οικογένειά
της είναι φτωχή και 

γι’ αυτό ακολούθησε τις υποσχέ-
σεις ενός φίλου, ο οποίος θα 
της έβρισκε μια θέση εργασίας.
Μόλις έφτασε στη Γερμανία,
 κατέληξε σε ένα ξενοδοχείο. Τις
πήραν τα χαρτιά και από τις
εννιά το πρωί έως τις τέσσερις 
το βράδυ έπρεπε να εργάζεται.

1912
Heidi Denzel, Γενική
γραμματέας του Εθνικού
Συλλόγου, ιδρύτρια της
ομάδας υποστήριξης 
σιδηροδρομικού σταθ-
μού στη Βυρτεμβέργη 

Συνήγορος για τα δικαιώματα
των γυναικών

Με τη βοήθεια ενός ευρέως δικτύου εκκλη-
σιαστικών και κοινοτικών ομάδων εργασίας
και ιδρυμάτων, της αστυνομίας, των συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών και πολιτικών 
παραγόντων το FIZ δραστηριοποιείται για 
τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των
 γυναικών. Αποτελεί συνιδρυτικό μέλος της
Ομοσπονδίας δίκαιης εργασιακής μετανά-
στευσης της Βάδης Βυρτεμβέργης. 
Παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη, νομι-
κές συμβουλές, πληροφόρηση για την κατα-
πάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών,
βοήθεια για την επιστροφή στην πατρίδα
τους και εξασφαλίζουμε τη διαρκή παροχή
περίθαλψης στις παθούσες.



FairCare 
Δίκαιες προϋποθέσεις εύρεσης εργασίας
για νοσηλευτικό προσωπικό6

1940 20 Απρίλιος

Απαγόρευση και λύση του 
συλλόγου

Πλήρης φροντίδα – σε ατομικό
και επαγγελματικό επίπεδο

Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές σε
οικογένειες, που αναζητούν βοήθεια και σε
υπηρεσίες παροχής φροντίδας, που ψάχνουν
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
 Παρέχουμε πληροφορίες και εκπαίδευση
στο νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα τους
και το στηρίζουμε κατά την παραμονή του
στη Γερμανία. Παρέχουμε συμβουλευτική
υποστήριξη σε περίπτωση διαφωνιών και σε
 περίπτωση διαπολιτισμικών προβλημάτων.

Συναπάντημα ανθρώπων – 
υπό δίκαιους όρους

Τα άτομα που χρήζουν μόνιμης φροντίδας 
και οι συγγενείς τους έχουν ανάγκη από
αξιόπιστους συνεργάτες και εξειδικευμένο
προσωπικό. Αυτό προϋποθέτει δίκαιους
όρους εργασίας. Εμείς φροντίζουμε για τις
εργασιακές σχέσεις που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, διασφα-
λίζουμε τα δικαιώματα του προσωπικού 
και με αυτό τον τρόπο αποτρέπουμε την 
εργασιακή εκμετάλλευση.

Το FairCare οργανώνει την παροχή οικιακής περί-
θαλψης σε ανθρώπους που χρήζουν μόνιμης
 φροντίδας και στηρίζει τους συγγενείς αυτών. Βάση
της δουλειάς μας αποτελεί η ισότιμη και αξιόπιστη
σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα άτομα 
αυτά και στο προσωπικό περίθαλψης. Στόχος μας
είναι η διαφύλαξη των νόμιμων όρων εργασίας
στον τομέα της παροχής οικιακής περίθαλψης στη
Γερμανία.

Ανθρώπινη περίθαλψη για μια
καλύτερη ποιότητα ζωής στην
τρίτη ηλικία

Προσωπικό παροχής περίθαλψης από τη
Ρουμανία, την Πολωνία και άλλες χώρες
 παρέχει σημαντικές υπηρεσίες περίθαλψης
στην κοινωνία μας. Σε συνεργασία με τη
Διακονία της Πολωνίας και την οικουμενική
οργάνωση AIDROM στη Ρουμανία, το Fair-
Care αποτελεί έναν έμπειρο συνεργάτη τόσο
για τα άτομα που χρήζουν βοήθειας, όσο
και για τα ατομα που την προσφέρουν.

Επικοινωνία
Geschäftsstelle: FairCare
Willy-Brandt-Straße 54
70173 Stuttgart
Τηλ. 0711 23941-37
faircare@vij-stuttgart.de

Ηοικογένεια Μ. αντιμετωπίζει σοβα-
ρές δυσκολίες. Ο χήρος παππούς
πάσχει από άνοια, η κόρη του έχει

καταρρεύσει από το μεγάλο βάρος της ερ-
γασίας, της οικογένειας και της φροντίδας
του πατέρα της. Μια νοσηλεύτρια  στο σπίτι
θα ήταν η λύση! Παρόλα αυτά δεν τίθεται
ζήτημα να απασχοληθεί παράνομα ένα
άτομο για την περίθαλψη. Με το FairCare η
οικογένεια βρήκε την ιδανική λύση για τις
ανάγκες της.

Μετά το 1946
Επαναλειτουργία της εστίας για
νέους στη Στουτγάρδη και 
επανέναρξη των δραστηριοτήτων 
του Συλλόγου

1930
Αφίσες σε βαγόνια τρέ-
νου Γ και Δ κατηγορίας

1935
Μέριμνα παιδιών από εθελόντριες
του συλλόγου και της ομάδας 
υποστήριξης σιδηροδρομικού 
σταθμού



FairConnect 
Ο συνεργάτης για εξειδικευμένο 
προσωπικό από την Ευρώπη7

Δεκαετία ’50 και ’60
Παραλαβή Ελλήνων από το αεροδρόμιο

Μέριμνα για τους Έλληνες μετανάστες

Συμπαράσταση κατά την ένταξη
και κοινωνική συμμετοχή 

Προωθούμε μια βιώσιμη κουλτούρα υπο-
δοχής στη Γερμανία μέσω διαπολιτισμικών
και γλωσσικών μαθημάτων. Παρέχουμε
συμβουλευτική σε επιχειρήσεις κατά την
πρόσληψη και τη διαδικασία αναγνώρισης
του εξειδικευμένου προσωπικού. Βρίσκουμε
μέντορες οι οποίοι συνοδεύουν και υπο-
στηρίζουν τη διαδικασία ένταξης.

Geschäftsstelle: FairConnect
Willy-Brandt-Straße 54, 70173 Stuttgart
Tηλ. 0711 23941-0
fairconnect@vij-stuttgart.de 

Συμβουλεύουμε νέους που αναζητούν μια θέση ερ-
γασίας ή και κατάρτισης σε όλη τη διάρκεια της
υποψηφιότητάς τους. Επιπλέον, στηρίζουμε τους
εργοδότες στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων.
Με τη βοήθεια των αντιπροσώπων μας στη Θεσ-
σαλονίκη, στη Λισαβόνα και στην Κλούζ στη Ρου-
μανία συνεισφέρουμε ουσιαστικά για μια επιτυχή
κοινωνική και επαγγελματική ένταξη από το στάδιο
της προετοιμασίας στη χώρα καταγωγής έως το
στάδιο ένταξης στη Γερμανία.

Εύρεση – Εξειδίκευση –
Συμπαράσταση

Με τη βοήθεια μιας διαδικτυακής πύλης για
τους υποψηφίους, την προσωπική επαφή
και τις ημερίδες επικοινωνίας και ενημέρω-
σης που διοργανώνουμε σε ευρωπαϊκές
χώρες ή στη Γερμανία, οι υποψήφιοι συναν-
τούν πιθανούς εργοδότες.
Καταρτίζουμε τους υποψήφιους γλωσσικά
και διαπολιτισμικά στη χώρα τους, για να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν κατά την πα-
ραμονή τους στη Γερμανία. Εξειδικευμένα
μαθήματα σχετικά με το επάγγελμά τους,
 διευκολύνουν την προσαρμογή τους στους
χώρους εργασίας. 

ΟΔημήτρης διαθέτει μια καλή κατάρ-
τιση. Παρόλα αυτά δεν βρίσκει ερ-
γασία ως βοηθός νοσηλευτής στην

Ελλάδα και το μέλλον του είναι αβέβαιο.
Θέλει να φύγει στο εξωτερικό, όπου υπάρχει
ζήτηση για προσωπικό παροχής περίθαλ-
ψης. Δεν κατέχει όμως τη γλώσσα και δεν
ξέρει αν θα καταφέρει να προσαρμοστεί
στον γερμανικό πολιτισμό. Ευτυχώς, έμαθε
για το FairConnect. Ενημερώθηκε από μας,
του παρείχαμε τα απαραίτητα εφόδια,
φροντίσαμε να γίνουν οι κατάλληλες επα-
φές και η οργάνωση του συμπαραστάθηκε
με την άφιξή του στη Γερμανία. Για μια νέα
αρχή δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο. 

Μια εξατομικευμένη συνοδεία ένταξης από
το στάδιο της άφιξής τους έως τη διευθέτηση
ζητημάτων της καθημερινότητας, καθώς και
τακτικές συναντήσεις υπό επαγγελματική
καθοδήγηση φροντίζουν, ώστε να αισθαν-
θούν οι εργαζόμενοι καλοδεχούμενοι στη
Γερμανία. 

Όλα σε ένα

Η προσαρμογή σε μια άλλη χώρα και σ
έναν διαφορετικό πολιτισμό αποτελεί με-
γάλη πρόκληση. Μόνο με προετοιμασία
από  ειδικούς, μέτρα που εξειδικεύουν και
εξατομικευμένη συμπαράσταση μπορεί 
να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη. Το κέντρο
ένταξής μας είναι στη διάθεση των μετανα-
στών ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης που
μπορεί να τους στηρίξει.

1956
Ανάθεση έργου από την Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Εργασίας για την
εύρεση θέσεων εργασίας για Au-Pair
στο εξωτερικό

1962
Μεσολάβηση για την εύρεση
εργασίας για Au-Pair από το
εξωτερικό στη Γερμανία



Κέντρο ένταξης
Καλωσόρισμα στην Γερμανία8

1970
Μετονομασία σε «Σύλλογο διεθνούς
κοινωνικής εργασίας για νέους e. V.»

ΗΦατίμα ήρθε με τον σύ-
ζυγό της στην Γερμανία
πριν από πολλά χρόνια.

Παρέμενε στο σπίτι, μεγάλωνε 
τα παιδιά της και ήταν απομονω-
μένη. Δεν έμαθε ποτέ γερμανικά.
Όταν ο σύζυγός της αποφάσισε
να επιστρέψει στην Τυνησία, δεν
τον ακολούθησε, καθώς τα παι-
διά της είχαν ήδη ενταχθεί εδώ
και ήθελε να δει τα εγγόνια της
να μεγαλώνουν. Με τη βοήθεια

Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Για να είναι πιο εύκολη 
η προσαρμογή στη γερμανική κοινωνία, καθώς και
η ένταξη στη γερμανική αγορά εργασίας, συμπα-
ραστεκόμαστε αποτελεσματικά στους μετανάστες,
στους αλλοδαπούς που αναζητούν εργασία και
στους εργοδότες. 

Άφιξη – Προσαρμογή – 
Παραμονή 

Όποιος νιώθει καλά, μένει ευχαρίστως σε
έναν τόπο. Σε αυτό συμβάλλουν ένας καλός
τόπος διαμονής, οι κατάλληλες υποδομές
και μια φιλική συμπαράσταση. Φροντίζουμε
για σας.

Φιλική συνοδεία

Από την πρώτη ημέρα άφιξης στη Γερμανία
συμπαραστεκόμαστε στους μετανάστες και
βρίσκουμε από κοινού λύσεις σε προβλή-
ματα που προκύπτουν. Η δύναμή μας είναι
το κεφάλαιό σας για την ένταξη στην Γερμα-
νία. Για τους εργοδότες είμαστε οι αρμόδιοι
για την επίτευξη αξιόλογων συνθηκών εκκί-
νησης για τους νεοφερμένους εργαζόμενους.

άμεσων μαθημάτων γερμανικών
και κοινωνικών συναναστροφών
στο διεθνές Club, ανέπτυξε επα-
φές, απέκτησε εύκολα εργασία
και σήμερα ζει ευτυχισμένη και
ανεξάρτητη κοντά στα παιδιά της.

Επικοινωνία 
Geschäftsstelle: Zentrum für Integration
Willy-Brandt-Straße 54
70173 Stuttgart
Tηλ. 0711 23941-39
sprachkurse@vij-stuttgart.de
integrationsbegleitung@vij-stuttgart.de

Δεκαετία ’70
Μαθήματα ραπτικής για αλλοδαπές
γυναίκες και έναρξη εκτεταμένων
μαθημάτων για μετανάστριες

Δεκαετία ’70
Επίσκεψη Ελληνίδων στην
Γερμανία

1987
Φορέας του Κέντρου Πληροφόρησης 
Γυναικών (FIZ)

Δημιουργία δικτύων για 
μακροπρόθεσμη παραμονή

Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε
ομάδες, η βοήθεια σε περιπτώσεις κρίσης, 
η συντροφιά κατά τον ελεύθερο χρόνο και 
η εντατική δωδεκάμηνη συνοδεία ένταξης
προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες εκκί-
νησης στη Γερμανία.
Η συμβουλευτική υποστήριξη για μετανά-
στες, τα ειδικά μαθήματα για γυναίκες και
οι διαπολιτισμικές συναντήσεις για ανταλ-
λαγή και δικτύωση στο διεθνές Club, η βοή-
θεια σε καθημερινά ζητήματα, όπως ψώνια
ή διατυπώσεις σε υπηρεσίες δημιουργούν
ένα αίσθημα ασφάλειας που διευκολύνει
την προσέγγιση ενός ξένου πολιτισμού. 



Σύνδεση σε τοπικό και διεθνές δίκτυο9

2012
Έναρξη του FairCare

Διεθνής διασύνδεση

Η δύναμη της ένωσης βρίσκεται στις δια-
συνδέσεις της με 124 εθνικές ενώσεις 
σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερα από 
100 χρόνια εμπειρίας ο vij έχει ως υποχρέ-
ωση και αποστολή την υπεράσπιση των
 δικαιωμάτων των γυναικών και μαζί με τους
διεθνείς συνεργάτες του αγωνίζεται για 
ένα κοινό, δίκαιο μέλλον. Οι επαφές της παγ-
κόσμιας YWCA με τον Ο.Η.Ε., καθώς και 
η ιδιότητά της του παρατηρητή ως μη κυ-
βερνητική οργάνωση στην Ε.Ε. αποτελούν
 σημαντικές προϋποθέσεις για την καταδίκη
της βίας κατά των γυναικών σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Ασφαλές ταξίδι – Καλή ένταξη

Η στενή συνεργασία ανάμεσα στον vij και
την YWCA παρέχει τη δυνατότητα μιας
 παγκόσμιας συνεργασίας. Το δίκτυο γυναι-
κών οργανώνει την πρώτη επαφή, παρέχει
ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες ζωής
και εργασίας σε άλλες χώρες, προσφέρει
ασφαλείς δυνατότητες στέγασης σε ιδιό-
κτητες εστίες, υποστηρίζει σε οικονομικές
δυσκολίες και δίνει τη δυνατότητα μιας
 ανεξάρτητης ζωής μέσω της επαγγελματι-
κής κατάρτισης.

Γερμανική YWCA –
Παγκόσμια Χριστιανική Ένωση
νέων γυναικών 

Ο vij βρήκε στο πρόσωπο της YWCA μια
παγκόσμια δραστηριοποιημένη οργά-
νωση ως σύμμαχο. Η παγκόσμια YWCA, 
με έδρα τη Γενεύη, αποτελεί ένα δίκτυο που
ξεπερνά τα σύνορα χωρών, έχει ιδρυθεί 
από γυναίκες για γυναίκες και έχει ιδρύσει
τη μεγαλύτερη χριστιανική ένωση γυναι-
κών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γερμανικό
παράρτημα «German YWCA» έχει την 
έδρα του από τη δεκαετία του’70 στον vij
στη Στουτγάρδη.

Αμοιβαία στήριξη

Η πολιτισμική, οικονομική, πολιτική και 
κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες
 αποτελεί σήμερα στόχο της. Η YWCA στη
 Γερμανία στηρίζει ένα σπίτι για γυναίκες
από τη Ρουμανία και ένα πρότζεκτ για τη
 δημιουργία κήπων στην Ουγκάντα και με
αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην ασφάλεια
και στην εργασία των γυναικών.

Επικοινωνία
Sitz des German YWCA
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
braun@vij-stuttgart.de
www.german-ywca.de

Ηλιακά φωτιστικά σε
βάζα για την Αφρική!
Μικρά φωτιστικά από

γυαλί προσφέρουν φως χωρίς
τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτό προστατεύει τις γυναίκες
στην Αφρική από περιστατικά

2013
Έναρξη του FairConnect

βίας, όταν βρίσκονται το βράδυ
στον δρόμο. Η κατασκευή δημι-
ουργεί επιτόπου θέσεις εργασίας
και διασφαλίζει την ανεξαρτησία
των γυναικών. Με τη στήριξη της
εν λόγω δράσης η YWCA θέτει
ένα σύμβολο αλληλεγγύης.

2011
Διεθνής Ημέρα Γυναικών  

Δεκαετία ’90
Ο vij γίνεται η κεντρική υπηρεσία
συντονισμού για μαθήματα σε
 γυναίκες



2014
Κέντρο ένταξης: συμβουλευτική μετα-
νάστευσης, Διεθνές Club, Συμπαρά-
σταση κατά την ένταξη, μετεκπαίδευση,
συμβουλευτική για την αναγνώριση
προσόντων

Παραρτήματα εξωτερικού

Ελλάδα
Verein für Internationale Jugendarbeit – vij e. V.
Αριστοτέλους 4
54623 Θεσσαλονίκη
Tηλ. +30 2310-272528
chasioti@vij-stuttgart.de 

Πορτογαλία
Verein für Internationale Jugendarbeit –
vij e. V.
Representação permanente em Portugal
Empreendimento Laranjeira Plaza
Rua Xavier de Araújo
Loja 2, Porta 10B
1600-226 Lisboa
Tηλ. +351-212 436 585
Fax +351-214 039 474

Ρουμανία
Asociatia pentru colaborarea transfontaliera
pentru tineret
Str. Traian Moșoiu, nr. 48, et. 1, ap. 7
400132 Cluj-Napoca 
Jud. Cluj, România

Στοιχεία έκδοσης 

Γραφικά και παραγωγή
Atelier Sternstein, Stuttgart
Maren Witthoeft, Stuttgart

Εκτύπωση
copyhouse
Κλεάνθους 9 & Παπαναστασίου
Θεσσαλονίκη

Έκδοση 
2000 αντίτυπα; Οκτώβριος 2014

Υπεύθυνη τύπου / Συντάκτρια
Sylvia Takacs, Επικοινωνία με τον vij
takacs@vij-stuttgart.de

Σύλλογος διεθνούς κοινωνικής εργασίας 
για νέους – vij e. V.
Τραπεζικοί λογαριασμοί
BW-Bank
IBAN: DE20 6005 0101 0002 0261 23
BIC: SOLADEST 600

Λογαριασμός για δωρεές
BW-Bank
IBAN: DE92 6005 0101 0002 7110 05
BIC: SOLADEST 600

Σε συνεργασία με τη Διακονία
της Βυρτεμβέργης

Ο vij συνεργάζεται με τη Διακονία Βυρτεμ-
βέργης. Σε συνεργασία με τη Διακονία ανα-
πτύξαμε το πρόγραμμα του FairCare, καθώς
και άλλα προγράμματα προστασίας των
 ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στόχο της
 συνεργασίας αποτελεί η αμοιβαία στήριξη
και η περαιτέρω εξέλιξη των καθηκόντων
της Διακονίας. Σε στενή συνεργασία με 
300 άλλες οργανώσεις, η Διακονία Βυρτεμ-
βέργης αποτελεί μια μεγάλη εκκλησια-
στική-κοινωνική υπηρεσία, η οποία  παρέχει
σημαντικό πολιτικό έργο, συμβουλεύει τους
συνεργάτες της και παρέχει  στήριξη.

Διακονία Βυρτεμβέργης

Ο «Σύλλογος διεθνούς κοινωνικής εργασίας
για νέους – vij» δίνει έμφαση σε ένα ευρύ
δίκτυο μελών και συνεργατών για την επί-
τευξη των στόχων του. Γίνετε μέλος αυτής
της μεγάλης κοινότητας. 

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας για δίκαιες
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης παγκο-
σμίως. Σας περιμένουμε!

Kai Schneider




