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.“ در نزدیکی شامستDiakonie“ دیاکُنی

دیاکُنی “ “Diakonieچیست؟
دیاکُنی “ ،“Diakonieکار و خدمات اجتامعی کلیساهای پروتستان
است و به جوانان و کهنساالن و همچنین به انسان هایی که از
کشورهای دیگر به آملان پناه آورده اند ،یاری می رساند.
دیاکُنی “ ،“Diakonieسازمانی ست که تقریب اً در هم ٔه مناطق آملان
موجود است .سازمانِ دیاکُنیِ “ “Diakonieکمک رسانی به فاجعه ها،
حتا در کشورهای خارجی که دچار فاجعه های طبیعی و یا دچار
جنگ شده اند ،یاری می رساند.

چه کسانی در دیاکُنی “ “Diakonieمشغول به
کار هستند؟
در دیاکُنی “ “Diakonieآملان بیش از  ۴۰۰۰۰۰نفر کار می کنند .در
ایالت بایرن ،تقریب اً  ۹۰۰۰۰نفر مشغول به کار هستند :مث الً پرستاران
زن و مرد ،مربیان زن و مرد ،مشاوران زن و مرد ،مددکاران اجتامعی
زن و مرد ،روانشناسان زن و مرد و ...
بیشرت این کارکنان در ازای کارشان ،مزد دریافت می کنند.
اما ،کسانی هم هستند که داوطلبانه ب رای دیاکُنی “ “Diakonieکار
می کنند .زن بودن و یا مرد بودن ،نقشی در کار کردن اف راد در
دیاکُنی “ “Diakonieندارد .در هم ٔه مقام های اداری ،هر دو جنسیت،
مرد و زن با حقوق ب رابر با یکدیگر کار می کنند.

“Diakonie“

دیاکُنی

.“ کیستDiakonie“ دیاکُنی
.“ چه می کندDiakonie“ دیاکُنی

www.diakonie-bayern.de

دیاکُنی “ “Diakonieو دین
درهای دیاکُنی “ “Diakonieب رای همگان باز است – حتا ب رای کسانی
که پیروی دین های دیگر هستند .أساس و پای ٔه رفتار و کردار دیاکُنی
“ “Diakonieاز اعتقاد به مسیحیت رسچشمه میگیر ِد؛ از انجیل – از
عهد عتیق و از عهد جدید  ،-و از عیسای مسیح ،از سخنان و از
کردارش .اما به این معنا نیست که کسی که به دیاکُنی ““Diakonie
م راجعه می کند ،باید به عیسای مسیح اعتقاد داشته باشد .اما به
این معناست که کسانی که در دیاکُنی “ “Diakonieکار می کنند،
کارشان در سمت و سوی این اعتقاد است و اغلب هم مناسک این
اعتقاد را به جا می آورند .با این وجود ،آنان با پیروان دین های دیگر
با اح رتام و گشاده رویی برخورد خواهند کرد .حرمت و اح رتام به
ادیان دیگ ر ،مسئله ای مرکزی در دیاکُنی “ “Diakonieست و همین
نیز در کار دیاکُنی “ “Diakonieبازتاب می یابد.

دیاکُنی “ “Diakonieچه می کند؟
دیاکُنی “ “Diakonieبه کسانی کمک می کند که نیاز به پشتیبانی
دارند .دیاکُنی “ ،“Diakonieدر م راکز مشاوره ،بیش از همه در
سازمان های ویژه ،مانند خوابگاه های کهنساالن ،خوابگاه های
جوانان و غیره مشغول به کمک و یاری رسانی ست .دیاکُن ی “�Di
 “akonieبه انسان ها در این راه کمک می کند که خود ،زندگانی
خود را به دست بگیرند .از همیرنو ،دیاکُنی “ “Diakonieبا مشاوره
و عمل یاری می کند – و به ندرت با پول و کمک مالی .دیاکُنی
“ ،“Diakonieهمچنین از نظر سیاسی ب رای کمک به دیگ ران اقدام
می کند؛ مث الً با سیاستمداران صحبت می کند و نیز با رسانه
ها ،روزنامه ها و ایستگاه های تلویزیونی در آملان به گفتگو می
پردازد.

دیاکُنی “ “Diakonieبه چه کسانی کمک می
کند؟
دیاکُنی “ “Diakonieب رای همه انسان هاست :ب رای کودکان و
نوجوانان ،ب رای کسانی که یک نقص جسمی دارند ،ب رای بیکاران،
پناهجویان ،خانواده ها و ب رای هم ٔه آنانی که دیگر منی توانند به
تنهایی زندگی کنند .هر کسی می تواند به دیاکُنی “ “Diakonieم راجعه
کند .سن ،هیچ نقشی ندارد ،جنسیت و اعتقاد نیز همینطور.

		
هزینه ای باید متقبل شد ،اگر دیاکُنی
“ “Diakonieکمک کند؟
نه .به ندرت پیش می آید که کسانی که تقاضای کمک از دیاکُنی
“ “Diakonieکرده اند ،باید از جیب خود مقداری بپردازند.
بیشرت خدمات دیاکُنی “ “Diakonieاز سوی دولت و بیمه های
گوناگون آملان ،پرداخت می شوند .اگر چه روشن است که حقوق
همکاران دیاکُنی “ ،“Diakonieهزینه های ساختامن های دیاکُنی
“ “Diakonieو خودروها طبیعت اً باید پرداخت شوند.
اما کلیسا نی ز ،در پرداخت هزینه ها سهیم است .و هم ٔه دستگاه
ها و اداره های وابسته به دیاکُنی “ “Diakonieاز هر گونه اعانه ای
شادمان میشود.

