من نحن

تأسس المركز التخصصي بداية -للوقاية من التطرف الديني في نهاية عام  2017في مؤسسة CJD NORD
بقرار من مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات ( " )IMAGإطار العمل من اجل الديمقراطية والتسامح"
لحكومة والية مكلنبورغ-فوبومرن.
يعمل في المركز التخصصي فريق متعدد االختصاصات ،ذو مؤهالت
في العلوم اإلسالمية والفقه اإلسالمي ،في الثقافة وعلم اللغة،
وفي التربية االجتماعية والدينية
يعمل المركز التخصصي "بداية" بشكل مكثف مع المراكز اإلقليمية للثقافة الديمقراطية،
مع مؤسسات الدولة والمرافق التربوية ،مع خدمات هجرة الشباب وجمعيات المهاجرين
والمهاجرات،
وكذلك مع المنظمات الكنسية واإلسالمية ،وهو عضو في الشبكة االستشارية الديمقراطية في
مكلنبورغ-فوربومرن.
و علي المستوي االتحادي ينتمي المركز التخصصي الى شبكة مركز االستشارات" ،تطرف"
التابعة للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين
 BAMF.وكذلك مجموعة العمل االتحادية المعنية بالتطرف الديني

.
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المجموعات المستهدفة
• األشخاص الراغبون في التوبة واالبتعاد
• المعارف واألقارب
• الموظفون في مؤسسات الدولة ودوائرها.
• األخصائيون التربويون في مجاالت مساعدة األوالد والشباب وكذلك
المدارس والجهات الفاعلة من الرجال والنساء النشطاء في المجال
االجتماعي

بداية
يعود اصل كلمة "بداية" الي اللغة العربية .و بداية تعبر بحق عن طبيعة
عملنا .يعرض المركز التخصصي "بداية"
المساعدة الضرورية لبداية جديدة لألشخاص المعرضين
لخطر التطرف الديني أو الذين يتواجدون فعليا في مرحلة تطرف
ديني

الجهات الفاعلة من الرجال والنساء النشطاء في المجتع المدني واألفراد
•
الناشطون

العروض

أهدافنا

تقديم برامج تعليم مستمر وورش عمل وتدريبات لناشري الثقافة
وغيرهم حول المواضيع التالية
 المعرفة األساسية لإلسالم والحياة اإلسالمية في مكلنبورغ-فوربومرن اإلسالم السياسي (العقيدة وأشكال ظهورها) الكشف عن عمليات التطرف• محاضرات متخصصة
• استشارة (متخصصة و فردية)
مرافقة عملية التخلص من التطرف و االبتعاد عنه.

• الكشف عن التطرف الديني والتصدي له
• مساعدة الشباب في االبتعاد عن المواقف المتطرفة وتطوير وجهات
نظر بديلة لحياتهم
• تعزيز أمن العمل لدى المتخصصين التربويين في مجاالت رعاية
األطفال والشباب وكذلك الجهات الفاعلة من الرجال والنساء النشطاء
في المجال االجتماعي
• الحد من كراهية اإلسالم والمسلمين والمسلمات من خالل التوعية عن
طريق االرشاد الديني والتنوع الثقافي
• تمكين منظمات المهاجرين والمهاجرات من التصدي للتطرف الديني
من خالل برامج الوقاية الخاصة بهم
• المشورة المعتمدة على تعدد األديان والثقافات بشأن تطوير تدابير
االندماج
• مواجهة االستقطاب في المجتمع من خالل تفعيل المناقشات الموضوعية

عروضنا هي:

نحن نتكلم:

االرتياد ،البساطة،
السرية ،المجانية

الفارسية ،التركية ،الفرنسية،
البوسنية ،الصربوكرواتية،
اإلنكليزية ،األلمانية

