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Ja, ich möchte Mitglied werden! 
 
 

 
 

 
1. Persönliche Daten  

 Ja, ich beantrage die Mitgliedschaft beim Jugendwerk der AWO. 

 
Anrede: Frau Herr  Divers   (bitte ankreuzen/angeben)  

Vorname/Name/Titel:       

Straße, Hausnummer: …......................................................... 

Geburtsdatum:    

           PLZ,  Wohnort:  …………………………………………

   Email (gewünscht):             Telefon (gewünscht):    
 

Als Mitglied des Jugendwerks erkenne ich die jeweilige Satzung, die Leitsätze und das Statut des Jugendwerks 

der Arbeiterwohlfahrt an (siehe unter 5.). Die Mitgliedschaft gilt bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. Sie kann 

aber auch durch einen schriftlichen Widerruf jederzeit beendet werden. 
 

Ja, ich werde auch Mitglied in der AWO. 

Du erkennst die Leitsätze der Arbeiterwohlfahrt an (Info: www.awo.org). 
 

 
Ich habe die Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. 

 

Bei Minderjährigen: Erklärung des/der Erziehungsberechtigten. Hiermit gestatte ich 

 
Vor- und Zuname 
 

Mitglied im Jugendwerk und ggf. der AWO zu werden und ihre/seine Mitgliedschaft 

selbst auszuüben. 

 
Datum, Unterschrift Mitgliedsinteressent*in Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 
 

  2. Beitrag  

Die Mitgliedschaft in unserem Jugendwerk und bei der AWO ist kostenfrei. 
 

 3. Informationen aus dem Jugendwerk  
 

Ich möchte per Post bzw. E-Mail über Aktivitäten des Jugendwerks informiert werden. 
 

Die Infos zu unseren Aktionen senden wir per Email an unsere Ehrenamtlichen. Du kannst unseren Emailverteiler 
jederzeit wieder abbestellen. Über den Postweg schicken wir meist nur die Einladungen zu den Wahlen. 
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 من فضلك احتفظ بالصفحتين 2 و 3 لسجالتك وال تعيدهما

 

لحماية البيانات األوروبي من القانون األساسي 13توضيح بشان حماية البيانات بحسب البند  4  

  AWO OWL e.V   المسؤولة عن معالجة وتخزين بياناتك الشخصية كعضو  منظمة الشباب التابعة لهي 

معالجة البيانات   .1 

 وإذا تم إنشاء العضوية ، لغرض إدارة األعضاء ودعمهم في  ،طلبالنحن نستخدم البيانات التي تم جمعها منك لغرض التحقق من  

AWO  .  في منظمة منظمة الشباب ، وإذا أمكن 

  

(  من الالئحة العامة لحماية البيانات 1) 6 األساس القانوني لمعالجة البيانات هو عقد العضوية بينك وبين منظمة الشباب التابعة لـ

( )ج( من الالئحة 1) البند رقم 6لتخزين بياناتك وفقًا لقانون التجارة والضرائب هو المادة  في االتحاد األوروبي. األساس القانوني

 العامة لحماية البيانات في االتحاد األوروبي

طلبالإذا لم يتم توفير هذا ، ال يمكن معالجة االفو  يعد توفير البيانات ضروريًا للعضوية في منظمة الشباب ، وإذا أمكن ، منظمة  .  

من القانون العام لحماية البيانات في  28عالجة البيانات ، نستخدم مزودي الخدمة النشطين في سياق معالجة الطلبات وفقًا للمادة لم

 االتحاد األوروبي

 Bundesjugendwerk der AWO eV و AWO Bundesjugendwerk eV عندما تصبح عضواً، سنرسل بياناتك الى

والمحلية المسؤولة عن منطقتك او الى اقسام االفو المسؤولة. لتوضيح الهياكل المسؤولة عن عضويتك,  و المنظمات الشبابية االقليمية

قد يتم ارسال التفاصيل والبيانات الخاصة بك في طلب العضوية الى منظمة الشباب في منطقتك او المسؤولة عن مكان اقامتك. سيتم 

جمعها وتخزينها اذا لم على المستوى االقليميحذف البيانات هناك في مدة اقصاها سنة واحدة بعد  . 

سيتم حذف جميع البيانات الشخصية التي تم جمعها كجزء من العضوية عند إنهاء العضوية ، ما لم يكن لدينا حق قانوني أو _

العضويةملزمين بمعالجة بياناتك بشكل أكبر. سيتم حذف البيانات ذات الصلة بالحجز بعد عشر سنوات تقويمية من انتهاء   

اباألشخاص المعنيين المعلومات العامة وحقوق   المر .2 

لديك الحق في طلب معلومات منا بخصوص البيانات المخزنة عنك  . 

 .إذا كانت بياناتك الشخصية غير صحيحة أو غير كاملة ، فيحق لك تصحيحها وتكميلها

بياناتك أو يمكنك االعتراض على المعالجة بالكاملإذا تم استيفاء المتطلبات القانونية ، يمكنك طلب تقييد معالجة  . 

في أي حال ، يتطلب حذف  يمكنك طلب حذف بياناتك في أي وقت ، ما لم نكن ملزمين قانونًا بإجراء مزيد من المعالجة لبياناتك

 . بياناتك إنهاء عضويتك وفقًا ألحكام القوانين المعمول بها

، بشرط أال يؤثر ذلك على حقوق وحريات األشخاص اآلخرين لديك الحق في نقل البيانات التي قدمتها . 

إذا كنت ترى أن معالجة بياناتك تنتهك القانون المعمول به ، فلديك الفرصة لتقديم شكوى إلى سلطة إشرافية مختصة )مثل مفوض 

 .الوالية لحماية البيانات(

المبادئ التوجيهية والنظام األساسي للمنظمة الشبابية  .5 

 1. مبادئ اساسية

منظمة الشباب هي منظمة شبابية مستقلة وديمقراطية تعمل بشكل مستقل في اطار نظامها االساسي. يتم تحديد هيكلها من قبل . 1.1

للمنظمة ساسيالنظام اال . 

.منظمة الشباب ملتزمة بتقاليدها كجزء من الحركة العمالية وإنجازاتها. 1.2 . 

جمعية سياسية لألطفال والشباب لها مطالب من صانعي القرار السياسي بناء على منظمة الشباب نفسها تعتبر . 1.3 

 مواقفها. منظمة الشباب مستقلة سياسيا ودينيا.

.يتم تنظيم عمل الشباب وتحديده من قبل الشباب المتطوعين أنفسهم. 1.4  

فاعلة ، تواصل المنظمة الشبابية التطور من خالل مشاركة جميع األعضاء في عملية  اعضاءبصفتها جمعية . 1.5
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.ديمقراطية وحوارية . 

تشارك منظمة الشباب في مجاالت العمل االجتماعية والسياسية مع منظمة رعاية العمال. الفئة المستهدفة التقليدية لمنظمة . 1.6

وخاصة أولئك الذين يعانون من الحرمان االجتماعيالشباب هي األطفال والمراهقون والشباب ،  . 

يعمل الشباب مع المنظمات الشبابية الديمقراطية األخرى ويشارك في عمل الحلقات الشبابية أو الجمعيات المماثلة على جميع  1.7

 .المستويات

هذه المبادئب عترفونمنظمة الشباب مفتوحة لجميع الشباب الذين ي 1.8  

 2. القيم

المنظمة الشبابية في جميع أعمالها بقيم االشتراكية الديمقراطية: الحرية والعدالة والتحرر والتضامن والمساواة والتسامح. ترى تلتزم 

منظمة الشباب هذه القيم على أنها شرط أساسي لحياة كريمة. تعتمد الحرية والتحرر والعدالة والتضامن والمساواة والتسامح على 

رؤيتها بمعزل عن بعضها البعض. كل شخص فريد وناضج وال لبس فيه. إنه متساٍو في الكرامة مع  بعضها البعض وال يمكن

اآلخرين. لذلك كل شخص قادر أساًسا على تطوير شخصيته بشكل مستقل وفقًا الحتياجاته ورغباته. في مجتمع عادل ، يتم االعتراف 

امن ، بما يتجاوز التسامح وااللتزامات القانونية المجردة ، الوقوف مع بهذه الحرية طالما أنها ال تقيد حرية شخص آخر. يعني التض

 .بعضنا البعض من خالل العمل العملي والدعوة للمشاركة القائمة على االحتياجات في جميع مجاالت الحياة االجتماعية

ضامن ضد االقتصاد والعزلةوضعنا أهدافنا التحرر والتاالفو يجب النظر إلى هذه القيم على خلفية عمل الشباب في   . . 

 3. صورة االنسان

يطور الناس شخصيتهم في الحوار مع اآلخرين. ال يتم إعطاء جميع قيم ومعتقدات الشخص بشكل  ومجتمعي،ككائن اجتماعي 

. في يحتاج الناس إلى خطاب متساوٍ  مجتمع،ولكن يتم تطويرها في المجتمع مع اآلخرين. من أجل العيش بشكل مستقل في  طبيعي،

يفترض عمل الشباب القدرة على بلوغ سن الرشد والتحرر والتضامن لدى األطفال والمراهقين والبالغين الخطاب،هذا  . 

 4. األهداف والمطالب

ترى منظمة الشباب ، في صورتها اإلنسانية وفي تحقيق قيم االشتراكية الديمقراطية ، التغلب على الظروف المعيشية المحددة خارجيًا 

تمكين العمل التحرري والمسؤول والتضامني داخل المجتمع وكذلك . 

 :تحدد المنظمة الشبابية أهدافها في المواقف والمفاهيم التي توجه عملها. وعليه تطالب وكالة الشباب بما يلي

بدالً من عدالة األداء لتوزيع الثروة االجتماعية بأكملها عدالة االحتياجات .  

، وتفكيك بناءات األدوار والجنس ، فضالً عن التغلب على الظلم القائم على  ةنقدي مواجهةنساني ، وتعميم مراعاة المنظور الج .

 .النوع االجتماعي

التعلم الذاتي والحواري كمبدأ لجميع أشكال التعليم.   

حق كل فرد في أن يكون قادًرا على المشاركة في مجاالت الحياة الحاسمة بالنسبة له.   

الشباب ودعمهم على التفكير والعمل بتضامن واجتماعي ، والمشاركة في حل المهام االجتماعية والسياسيةينبغي تشجيع .   

غير الديمقراطية داخل المجتمع ميوليجب تمكين الشباب لمواجهة ال.  . 

تسعى منظمة الشباب جاهدة للحد من جميع أشكال التمييز داخل الجمعية وكذلك في المجتمع.   

 5. مهام 

يز الرئيسي لمهام عمل الشباب هو العمل الجماعي مع األطفال والمراهقين والشباب. بصفتها ممثلة لمصالح األطفال والشباب ، الترك

فإن المنظمة الشبابية تجعل من مهمتها تمكين جميع الشباب من المشاركة في المجتمع. تفي وكالة الشباب بهذه المهمة من خالل خلق 

المنهجي وتعزيز الشباب حيث يمكن للشباب أن يتطوروا بنشاط. في هذا السياق ، تتيح المنظمة الشبابية مساحات لتعليم الشباب ال

عمليات ديمقراطية وحوارية وتعليمية وعملية صنع القرار. من العمل الجماعي القائم على القيمة مع األطفال والمراهقين والشباب ، 

ها من خالل العمل النشط داخليًا وخارجيًا وكذلك من خالل المطالب على صانعي القرار تطور المنظمة الشبابية مواقفها ، والتي تمثل

 السياسي

 


