
 (OPU) المنظمة لمساعدة الالجئين مهمة

في طريقهم إلى  لدعم والمساعدة لالجئين واألجانباتكمن مهمتها في تقديم  1991نوفمبر  25في ( هي منظمة غير ربحية تأسست o.s .OPU) لمساعدة الالجئين أوبو

خلق  المنظمة إلىهدف كما تفي المجتمع.  دعم جهودهم لالندماجوالمتطبقة عليهم في الحقوق والواجبات في إحاطتهم علًما واالعتماد على الذات، وكذلك  الحياة يةستقاللا

 مجتمع األغلبية.بين األجانب ووعالقات جيدة ما روابط إيجابية 

 

 المبادئ التي نتبعها في العمل

 :شخصيًا كفيما يتعلق ب

 كحقوقنحترم قرارك واختيارك ونراعي ، إنسان وفردك كحترمن• 

 الحاليةواقعية لألوضاع الوندعم نظرتك  استقالليتك في الحياة نشجع• 

 ع القواعد القانونية للجمهورية التشيكية واالتحاد األوروبينتب •

 متاحة لك مجاناو مهنية ذات جودة عاليةخدمات نقدم • 

 

 يراعي الموظفون أهداف المنظمة أثناء تقديم الخدمات 

 لك:بالنسبة تتمثل  التيو

 االستقاللية في أسلوب حياتك دعم في • 

 تطوير قدراتك على تحقيقها والوفاء بها ك واتحقوقك وواجب سبيل معرفةفي  نا لكدعمفي • 

 البيئة الجديدة لكالتوجه في تك على قدرة دمساعالمجتمع التشيكي وما بينك و عالقات االيجابيةفي بناء ال تشجيعكفي • 

 

 من له أن يتجه إلينا

 همراعمأ ا كانتأيً  بي وأفراد أسرهمقامات من دول خارج االتحاد األوروجميع أنواع اإلن جميع األعمار باألجانب م• 

 بأنفسهم بيئةمعرفة العلى  ألوروبي، الذين تقطعت بهم السبل وليسوا قادرينمن دول االتحاد ا بجميع األعماراألجانب • 

 الفرعية وأفراد أسرهم دون قيود السنالحماية الحماية الدولية و ممنحيو المتقدمين للحصول على الحماية الدولية،• 

 للفئات الضعيفة )القصر غير المصحوبين والنساء غير المتزوجات، وما إلى ذلك(. اخاصً  ااهتمامً يولي موظفونا 

 

 التعاونمبادئ 



ونها رتوفالمعلومات التي وتعتبر  ا.جميع الخدمات مجان  تقدم . ةشخصي زيارةب وأالبريد اإللكتروني عن طريق  وأ يًاهاتفبموظفي منظمة مساعدة الالجئين يمكن االتصال 

 .بدون الحصول المسبق على موافقتك ال يجوز التصرف بها أو الكشف عنهاسرية  لموظفينا

 :أسباب الفصل وهيبألوان على أساس ما يسمى بشكل سابق ا يجوز إنهاء تعاونكم مع المنظمة

على حالتين في  تصرفتإذا ( 3، بذلك ناتا أو هددجسديً  اة أحدنإذا قمت بمهاجم( 2، االنتهاكات بشكل أساسي أو كررت االلتزامات الناشئة عن العقد قمت بانتهاك إذا( 1

وع من الن ذاكأو  أنشطة المنظمةإنهاء إذا تم ( 4ا، تحقيق األهداف المتفق عليهالتي تعرقل أو تمنع من المخدرات والمؤثرات العقلية،  أوغيرهاتأثير الكحول األقل تحت 

 الخدمات االجتماعية.

ل في دفتر سج  حيث ت   بصفة مجهولة شكوىالتقديم لك كما يجوز ا. ا أو كتابيً ، يمكنك تقديم شكوى، إما شفويً  عن توفير الخدمات االجتماعية يًاراض لم تكنفي حال 

شكوى على المنظمة في مكتب ع ادكما يمكن إيأو ممثليه.  المنظمة مديرعلى أداء الموظف إلى شكوى وتقدم . داخل المنظمة في غرفة االنتظارالشكاوي الموجود دائًما 

 ,Vysoky komisař OSN pro uprchlíky, náměstí Kinských 6) 15000، 5، براغ 6 كينسكي رقم ساحةومقره في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

Praha 5, 150 00  )  في مكتب وأيضا( أمين المظالمwww.ochrance.cz.) 

 

  في بلزن OPU     في برنو OPU لمساعدة الالجئين في براغ OPUمنظمة 

  48/33سادي بيتاترجيتساتنيكو    (Leitnerova 9) 9اليتنيروفا   (Kovářská 4) 4العنوان: كوفارجسكا 

 (Sady Pětatřicátníků 48/33)     برنو   60200     9براغ  19000

 لزنب 30100            

 جوال:     هاتف/فاكس:   االجتماعية: هاتف/قسم الشؤون

420730158779+     420543210443+    420604809165+ 

 +420731928388جوال:   القانونية: هاتف/قسم الشؤون

420730158781 + 

 

 البريد اإللكتروني:

opu@opu.cz    opu.brno@opu.cz    opu.plzen@opu.cz 
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 ويقدم الدعم والمساعدة مجان ا في الخدمات االجتماعية التالية:

 

االستشارات االجتماعية المهنية -الخدمة االجتماعية ( 1  

 (OPU منظمة جميع أنحاء الجمهورية التشيكية )في جميع فروعفي  تتوفر -

وتشمل الخدمة االجتماعية ما يلي: -  

في مجال تقديم المشورة االجتماعيةأ(   

، وغيرها(مهني أو دورات تدريب مناسبة االعتراف بالشهادات، وإيجاد مدرسةالتربية والتعليم )مساعدة في عملية •   

(التشيكي النظامف على التعر  و مع الجهات الرسمية لطلب اإلعانات الضمان االجتماعي )دعم عند التعامل•   

) إمكانيات العمل الشرعي، والمساعدة في صياغة السيرة الذاتية التوظيف )ما هي•  CV عمل، البحث عن المنظمة في دعم التعاون لفترة طويل األجل يقدم في حالة و، (

 الخ(

، الخ( المناسب طبيبفي البحث عن الالرعاية الصحية )ما هي خيارات التأمين الصحي، ومساعدة •   

الزواج، وما إلى ذلك( طفل، إعانة عند عقد والدةإعانة مالية عند ) ةع العائلياوضفي األالحالة  تغيير•   

(المناسب مساعدة في البحث عن السكنتوفر أيًضا األجل  ةطويلفترة التعاون ل وفي حال، العقارسكان )توفير المعلومات حول سوق اإل•   

)التقاليد والعادات، النظام السياسي، وما إلى ذلك( يةجمهورية التشيكالمعلومات عن الحياة في توفير •   

موظفي منظمة مع  مسبق اتفاقبعد •  OPU مكاتب في  ومثالً أالمدارس في  – أثناء اللقاءدعم ال) الرسميةوالوكاالت  المؤسساتمكاتب الشخصية إلى لمرافقة إمكانية ا 

وغيرها(.أالتأمين الصحي، شركات وأالعمل،   

 

قانونية مشورةب(   

وغيرها. وقانون األسرة وقانون الجنسية وقانون األجانب بقانون اللجوء، وربما التمثيل في المسائل المتعلقة رسائل رسميةمشاورات، وصياغة تعني  -  

 على سبيل المثال تشمل المشاورات المجاالت التالية:

منح الحماية الدولية،طلب إجراءات •   

الدائمة(طويلة المدى و واإلقامة ية )فيزاجمهورية التشيكالقامة في إجراءات اإل•   

اإلداري،إجراءات الترحيل •   

اإلداري، االعتقال إعدادًا للترحيل•   

.جنسيةالطلب •   

و تعتمد صياغة المراسالت التي سترسل للجهات الرسمية في اإلجراءات اإلدارية والقضائية. موقع منك  يلوكك بناًء على تيمثلون ا أنلمحامينوفي حاالت مبررة، يمكن 



على تقييم محاميين منظمة  القانوني التمثيلأو OPU OPU منظمة  محامينعلماً بأن  ون في كل حالة على حدتهانظريالذين    هاإلقليمية، ولكن الفروع في جميع ونعملال ي 

منظمة مكتبيعمل حاليًا في موظف أن يتوسط االتصال من الممكن    OPU. 

 

"منتصف الطريقعلى المنزل مشروع " –( الخدمة االجتماعية 2  

د في جميع أنحاء البللمجموعة المستهدفة وتغطي شؤون ا تتوفر الخدمة في عاصمة براغ -  

:التاليين لألشخاصفقط تقدم الخدمة االجتماعية هذه   

ً  26إلى  18من  الشباب في سن أ( األجانب اكز سكن مركانوا يقطنون بذويهم" و في الماضي  القصر غير المصحوبين" ـقبل بلوغ سن الرشد ب والذين تم تصنيفهم عاما

تعليم الالتربية ووزارة تحت رعاية ألطفال ا-األجانب  

ً  26إلى  18في سن من ب( الشباب األجانب  إدارة المرافق لالجئين التابعة لوزارة الداخلية تحت لجوء التكامل المراكز السكنية األخرى ومراكز والذين يأتون من  عاما

كلمة اختصار مراكز الرعاية هذه في اللغة التشيكية هي في الجمهورية التشيكية ) SUZ MV ČR) 

بالمعايير التالية: وعلى األجانب في كال المجموعتين أن يفوا  

نحوا تصريحا لإلقامة الدائمة(تم منحهم الحماية الدولية في شكل اللجوء أو الحماية الفرعية أو م  إقامتهم  )أي أنه قضية قد تم حل ن يكون أ•   

، عمل بنشاطفرصة أو يبحثون عن هم أصحاب وظيفة •   

جامعة،مدرسة ثانوية أو معهد تعليم عالي أو  وفي حاالت استثنائية  هم طالب•   

،يةالسكنحالً ألزمتهم  "منتصف الطريقعلى منزل أال يكن مشروع "الشرط •   

من المدمنين على الكحول والمخدرات،ليسوا هم •   

ً  وايوافق•  ،توفير هذه الخدمةشروط على جميع  طوعا  

ظائف الفكرية،طبي يؤكد وجود ضعف الوتشخيص عندهم تم ولم ي ال يعانون من مرض عقلي•   

حادة،ال يعانون من أية أمراض معدية •   

ضى الداخليين في منشأة طبية،توفير الرعاية للمرفي المستشفى ل صحية القبولتتطلب حالتهم الال •   

على التحرك دون مساعدة. ونقادر هم•   

 

 ما يلي:إلى هذه الخدمة هدف تو

 .شهراً  12عادة لمدة  -توفير سكن مؤقت • 

دارة األموال المكتسبة، وتنظيم على إ تعلمالمن خالل المشاركة الفعالة في األعمال المنزلية، و -الغسيل غسل االجتماعية )الطبخ، والتنظيف وممارسة المهارات فرصة ل• 

 جهات الرسمية(.، والتواصل مع الالوقت



 السكن.مسألة المتابعة المناسبة في مساعدة في إيجاد • 

 

 عيةبرامج التو -ميدانية اجتماعيةخدمة ( 3

 فقط نفي منطقة بلزتتحقق  -

 ندماجهوا هواجباتالمرء وحقوق  الل واالعتماد على الذات، ومعرفةفي طريقهم إلى االستقضواحيها ن وومساعدة الالجئين واألجانب الساكنين في بلزلدعم المكتب يسعى 

 في المجتمع التشيكي.

 خدمات االستشارة المهنية ورفع خبرةتوافر إزدياد نقوم ب ،األجانب وفي بيئتهم الطبيعية  عمالءحتياجات الفردية للالة وفقا لستشارية والعينياالخدمات التقديم من خالل و

قليًما بلزن مدينة وإفي تحديدًا و، يةجمهورية التشيكمجتمع الوأسرع في ومسؤولة وبالتالي مساعدتهم على اندماج أسهل، أجود اتخاذ قرارات واعية  العمالء وقدراتهم على

 .لألجانباالستبعاد االجتماعي تفادي  ، بهدف

 ون لهمقانونية، كما يقدماجتماعية و معلوماتية في شؤون خلفيةويعطون لهم األجانب مستهدفة من المجموعة للفي مجال التوعية  ميدانية بتقديم خدماتالموظفون  يقوم

 .والمعقدة والمشاكل الناشئة عن الواجب اليوميعالقة حاالت الالالمساعدة والدعم الشاملين في التعامل مع 

 

 

 .المتوفرة الخدمات االجتماعية لشامل ال  امالتالية اكتذ األنشطة يتنفبأيضا من بين أمور أخرى  OPUمنظمة مساعدة الالجئينإضافة إلى ما سبق ذكره تقوم 

 يةتطوعأعمال 

التعرف  فيأو اللغوية،  كممهاراتعلى سبيل المثال في تحسين  ونكميساعدالمتعاونين مع المنظمة الذين س المتطوعينل مع واصتلترتيب ا مكم، يمكنناهتماأبديت افي حال 

 .مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية، الخ ون معكمريحضأن أو يمكنهم المجتمع التشيكي، على 

 المنشوراتنشر 

في المجتمع  فهم أوسع لخلفية األمورأن تساعد في من شأنها ، والتي هجرةاللجوء وال ضوعمو حول معلوماتوفي ايطار كل مشروع من شتى المشاريع نحاول نشر 

 .(أجنبية عدة لغات يتم نشرها علىوالتشيكي )

 

لمنظمة محتواها ومواصفاتها فقط إلكترونيا على الموقع الرسمي ل نشريأخرى تم كذلك ضمن برامج ي OPU المقدم من منظمة الالجئين الدعم والمساعدةإن 

www.opu.cz  المجانية للوثائق أو الحوار أثناء دورات اللغة والترجمة يخص ذلك والتغيرات ) ويعود األمر إلى كثرة التحديثمزيد من المعلومات، حيث تجد ال

 (.إلخ الماليةالمساهمات والفردية العينية التبرعات مسألة واللقاءات الرسمية 

http://www.opu.cz/
http://www.opu.cz/

