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راتبعیضونژادپرستیکھنقصیو/یامھاجرتیافرارسابقھباسال27تا17بینکلنمنطقھدرراجوانیزنانما!Shineبا
تجربھ کرده اند، مورد خطاب قرار می دھیم. تمرکز پروژه ما حمایت از زنان در مواجھھ با این تجربیات، تقویت رشد شخصیتی آنھا،
حمایت از آنھا در دستیابی بھ راھبردھای محافظت از خود و توانمندسازی آنھا در تعیین سرنوشت خود است. ما می خواھیم شرکت

کنندگان خود را تشویق کنیم تا خودشان فعال شوند. ما می خواھیم مشارکت اجتماعی آنھا را ارتقا دھیم و بھ زنان این فرصت را بدھیم
تا از طریق این پروژه مسیرھا و چشم اندازھای جدیدی را برای آینده ترسیم کنند.

با تمرکز فزاینده ما بر تقویت اعتماد بھ نفس زنان و توسعھ شخصی آنھا، ما در حال پی ریزی پایھ ھای جدیدی برای توسعھ، استقالل
و تعیین سرنوشت خود ھستیم.

در کافھ ھا و کارگاه ھای ھفتگی زنان، فضایی باز ایجاد می کنیم کھ در آن زنان جوان می توانند بھ تبادل نظر و شبکھ سازی بپردازند.
اینجا فضای کافی برای صحبت کردن، داستان گفتن و دوست یابی وجود دارد. عالوه بر این، بحث ھای فردی نیز می تواند برگزار
شود، نیازھا روشن شود و راه حل ھایی پیدا شود .فضایی آرام و در عین حال شخصی فضای الزم را برای این کار ایجاد می کند.

عالوه بر این، می توان از طریق تبادل ھفتگی ایده ھای جدیدی را توسعھ داد ، عالوه بر طراحی برنامھ ھای خود برای آینده، باید بھ
زنان بیش از ھر چیز این فرصت داده شود تا خودشان فعال شوند و فعالیت ھای مشترک را برنامھ ریزی و انجام دھند. در اینجا می

توان منابع، عالیق و توانایی ھای مختلف زنان را شناخت، در نظر گرفت و تقویت کرد. از بعدازظھرھای آشپزی با دستور العمل
ھای مورد عالقھ گرفتھ تا مدیتیشن و یوگا، بعد از ظھر تعویض لباس تا مبارزات سیاسی و بسیاری موارد دیگر، فعالیت ھا و

امکانات مختلفی وجود دارد.

در سایر کارگاه ھای کوچک ، و خود طراحی شده ،می توان بھ موضوعات توانمندسازی خاص پرداخت: کاھش استرس و ورزش
سالم از طریق یوگا و مدیتیشن، دفاع شخصی یا آموزش ھنر. در اینجا باید بھ آرامش در زندگی روزمره دست یافت و بھ ترس ھا،

مشکالت یا آسیب ھای فردی پرداخت.

این موضوعات توانمندسازی نیز در یک سفر شخصیتی سھ روزه بھ طور عمیق پرداختھ می شود. از طریق سفر بھ یک مکان خنثی
بھ دور از محیط ھای روزمره، ما بھ زنان این فرصت را می دھیم کھ بھ طور کامل بر روی خود، رفاه و اھداف خود تمرکز کنند.

گزینھ ھای طراحی باز فضایی را برای آموزش شادی، طراحی یک برنامھ زندگی و انعکاس و تثبیت آموختھ ھا، محتوا و دوستی ھا
ارائھ می دھند. خانم ھا باید با قدرت و اعتماد بھ نفس زیادی از سفر برگردند.

پروژه ما با رویدادی در نوامبر امسال بھ پایان می رسد کھ در آن بھ طور مشترک موفقیت ھای خود را ارائھ خواھیم کرد. برای
مثال، در اینجا می توان دستور العمل ھای تازه آموختھ شده را نشان داد یا محصوالتی را کھ با ھم ساختھ شده اند ارائھ کرد.
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آیا شما عالقھ مند ھستید و می خواھید شرکت کنید؟ یا کارگاھی را ارائھ دھید؟ سپس در صورت تمایل با ما تماس بگیرید! ما
مشتاقانھ منتظر دیدار شما و شما ھستیم!


