ورشة عمل:
من المبادرة إلى الجمعية :أسس تأسيس جمعية
في  26يونيو  2018احتضنت مدينة كمنتس فعاليات ورشة عمل بعنوان" :من المبادرة إلى الجمعية :أسس تأسيس جمعية"،
وذلك في إطار التعاون بين اتحاد األسر المختلطة ،الجمعية المسجلة  ،iafوالجمعية المسجلة  AGIUAللعمل اإلجتماعي
للمهاجرين والشباب .وشهدت هذه الورشة مشاركة مبادرات التفاعل الثقافي ،باإلضافة إلى مهاجرات ومهاجرين من
الراغبين في تنظيم أنفسهم وفق مجموعة .وقد ُوجهت الدعوة إلى ال ُمحاضرة إلزه هننغ ،وهي مسؤولة في قسم التعليم
باإلتحاد اإلقليمي للشباب األلمان بأوروبا (جمعية مسجلة) .وقد تناولنا معها أسئلة مهمة من بينها :ما هو تعريف الجمعية؟
ماهي مزايا العمل في إطار جمعية؟ ماهي األشكال التنظيمية البديلة والمتاحة؟ كيف يمكننا تأسيس جمعية؟ ماهي الشروط
القانونية الواجب مراعاتها؟ من الذي يقدم لنا المساعدة في ذلك؟ فيما يلي حوار قصير مع السيدة هننغ كخالصة لمحتوى
ورشة العمل.
ورشة عمل:
إقامة العالقات العامة!
في  22أغسطس  2018شهدت مدينة درسدن تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "إقامة العالقات العامة!" ،وذلك في إطار
المؤتمر التخصصي "إعادة النظر في مجتمع الهجرة بوالية سكسونيا!" ،والذي جمع كال من اتحاد األسر المختلطة،
الجمعية المسجلة  ،iafوالمركز اإلقليمي للتعليم السياسي التابع لوالية سكسونيا .وقد تم توجيه الدعوة لل ُمحاضرة فيرده
أتمان ،وهي رئيسة المنظمة األلمانية لصناع اإلعالم (جمعية مسجلة) ،والمتحدثة الرسمية باسم المنظمات األلمانية الجديدة.
وقد أمكن تقديم أجوبة لألسئلة المتعلقة بالعالقات العامة لجمعيات التفاعل الثقافي ،والتي كانت على النحو التالي :ما هي
مواصفات العالقات العامة الفعالة؟ ماهي القنوات واألدوات المتاحة للعالقات العامة؟ وماهي األدوات واإلستراتيجيات التي
يمكنني استعمالها كجمعية؟ فيما يلي حوار قصير مع السيدة أتمان كخالصة لمحتوى ورشة العمل.
ورشة عمل:
مرسوم حماية البيانات الجديد :الرقمنة ،الواجبات والتطبيق لدى جمعيات التفاعل الثقافي
في  20نوفمبر/تشرين الثاني  2018احتضنت مدينة اليبزغ فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "مرسوم حماية البيانات
الجديد :الرقمنة ،الواجبات والتطبيق لدى جمعيات التفاعل الثقافي" ،وذلك في إطار التعاون بين اتحاد األسر المختلطة،
الجمعية المسجلة  ،iafوالجمعية المسجلة ألمانيا آمنة على شبكة اإلنترنت (مشروع الجوار الرقمي) .وقد تم توجيه الدعوة
لل ُمحاضر دنييل ليمن ،وهو صحفي وأستاذ جامعي ،حيث ناقش معنا أسئلة جديرة باإلهتمام :ما هي األمور التي سينظمها
مرسوم حماية البيانات الجديد؟ ماهي اإلجراءات التنظيمية التي ينبغي علينا كجمعيات اتخاذها تلبية لواجبنا الرامي إلى
حماية البيانات؟ ماهي التحضيرات التي علينا القيام بها لتأمين حقوق األطراف الثالثة؟ ماهي التدابير الفنية التي ينبغي علينا
تنفيذها؟ كيف ينبغي التعامل مع صفحات اإلنترنت ،والرسائل اإلخبارية اإللكترونية ،واألدوات الرقمية األخرى؟ فيما يلي
حوار قصير مع السيد ليمن كخالصة لمحتوى ورشة العمل.

