
Open Sozial
Miltenberg bölgesinde sosyal katılım platformu
23 Ekim 2021
16:30'dan 21 e kadar
Bürgerzentrum Elsenfeld
• Katılım ücretsizdir.
• Nitelikli planlama için ve olası hijyen düzenlemeleri ile ilgili olarak kayıt 

istiyoruz. Kayıt tarihi, kısıtlı katılımcı yerlerinin tahsisini belirler.
• Etkinlik 12 Haziran'da mümkün değilse, alternatif tarih olan 23 Ekim'de 

planlandığı gibi gerçekleşecektir. Kayıtlar geçerliliğini koruyor.

Katilimci olarak kayit
KAB-Initiative sozial & gerecht
Online: www.sozialundgerecht.com
E-Mail: kontakt@sozialundgerecht.com
Tel. 06021-392-140
Fax. 06021-392-149

Kulüp veya dernek olarak kayıt:
Sosyal katılım için gönüllü değişim
Bununla ilgili bilgiler internette şu adreste bulunabilir:
www.sozialundgerecht.com

Organizatör:
KAB-Bildungwerk Diözese Würzburg e.V. 
www.kab-wuerzburg.de
İşbirliği ortağı:
Caritasverband für den Landkreis Miltenberg e.V.
www.caritas-mil.de
Aktion Mensch
www.aktion-mensch.de
Frauen für Frauen e.V.
www.fff-erlenbach.de
Koordinationsstelle Bürgerschaftliches 
Engagement im Landkreis Miltenberg
www.lra-mil.de

 

 
 

Miltenberg bölgesinde sosyal katılım platformu

23 Ekim Cumartesi
Bürgerzentrum Elsenfeld'de 16: 30'dan itibaren

  

Birlikte çalışan herkesin buluşma noktası,
sosyal ve adil bir arada yaşamak için

Miltenberg ilçesinde hayata geciriyoruz.

Daha fazla bilgi ve kayıt için

www.sozialundgerecht.com
 



Program öğeleri

16: 30'dan itibaren: Gelis ve tanimak
açık bir atmosferde, sirk animasyonu, müzik ve lezzet

17:00: başlama vuruşu
Başla ve hoşgeldin

olayın amacı ve seyri hakkında bir fikir edinmek

17:30: Bir konu bulmak
güncel sosyal konularla ilgili röportajlar ile

konuları tartışmak için onları bir araya getirmek

18:00: Açık Alan
konu grupları için animasyonlu grup bulma

moderatörlü grup tartışması (bakmak - yargılamak - hareket etmek)

19:00: mola ve gönüllü değişim
yiyecek, içecek, sirk ve müzik eşliğinde

19.45: Gelecek Forumu
tematik gruplardaki politikacılarla

ve daha fazla taahhüt için bir oylama

Saat 20.45 Kapanış ve teşekkür
Kurzbericht aus den Themengruppen

Switch Off und Dankesgruß

21: 00'den itibaren: aranjmanlar ve final
açık bir atmosferde, sirk animasyonu, genel görüntüleme EM

konu gruplarını kaydetme imkanı ile,
Gönüllü Değişim, ...

Sen davetlisin!
Asagi Frankonya'da sosyal ve adil bir şekilde bir arada yaşamak için birlikte 
çalışmak isteyen herkesin buluşma noktası olan Open-Sozial'a gelin. Miltenberg 
bölgesinden vatandaşlara zamanımızın sosyal sorunları hakkında danışın:

• Mahalle yardımı, sağlık ve bakım
• İş, aile ve eğlence
• Temel hizmetler, mobilite ve dijitalleştirme
• Eğitim, entegrasyon ve kapsayıcılık
• Pastoral Bakım, İnanç ve Kilise

Veya basitçe, sosyal bir sorun olarak kişisel olarak tırnaklarınızda tuttuğunuz şeyi.

Yaz saatinden sonra, sirk havası, müzik
ve güzel yemeklerin olduğu iyi bir
atmosferde, değişim ve bağlılık için yer
vardır. Benzer düşünen insanlarla
konularınıza ve ağınıza katkıda
bulunma fırsatına sahip olacaksınız. Bu
moderatörlü konu gruplarında bakış
açınızı başkalarıyla tartışacaksınız.
Birlikte iyileştirme için fikirler
topluyorsunuz. Politik olarak sorumlu
kişilerle değiş tokuş yaparak ilk
işaretleri koyabilirsiniz.

Bu yeterli değilse? - Konu grupları, proje yönetimi, halkla ilişkiler ve finansman 
konularında destekle çalışmaya devam etme imkaniniz var. Sonunda, sadece bu 
gün dahil olup olmadığınıza veya diğer katılımcılarla birlikte bir konuya bağlı 
kalmak isteyip istemediğinize kendiniz ve açık bir şekilde karar verirsiniz.

Open-Sozial, sizin için Miltenberg bölgesindeki sosyal katılım için mevcut 
platformdur. Burada konularınızı gündeme getirebilir ve benzer düşünen insanlar
bulabilirsiniz. Bakış açılarınızı ve fikirlerinizi dört gözle bekliyoruz. Arkadaşlarınızı 
ve tanıdıklarınızı da davet edebilirsiniz.
 

Open-Sozial ekibi için:
Christine, Joachim, Melanie ve Marcus


