العرض ال ُمقَ ّدم من طرف
„لوك ستارتأب كامب“ الدولية
LOK.STARTupCAMP international
تساعد لوك ستارتأب كامب الدولية
) (LOK.STARTupCAMP international
اللجئين الذين حصلوا على القامة في ألمانيا ويرغبون في أن يمارسوا عمل حرا حسب الوسائل المتوفرة والمناسبة .نقدم
لكم النصيحة والتأهيل المناسب ،كما نواكب عملنا بفضل خبرتنا وبمساعدة المدربين المتخصصين الذين يتقنون لغات
مختلفة ،إضافة إلى توفير مكانا هادئا للعمل على خطة المشروع.
ما هي الخطوات التي تعتمدها „لوك ستارتأب كامب“ الدولية
?LOK.STARTupCAMP international
في اللقاء الول نتحدث معك عن خطتك و تجاربك وخبرتك
في أول لقاء لنا نبحث فيما اذا كان إنشاء الشركة التي تقترحها أمرا ممكنا أم ل .وهل هناك بعض المعايير الشكلية التي يجب
مراعاتها (مثل التأهيل الدراسي) من أجل الحصول على الموافقات اللزمة.
بعد تقييم الحالة نقوم بتوضيح آفاق مشروعك الذي تنوي تأسيسه.
بعدها يقوم المدربون الشخصيون بالجتماع معك لعداد خطة عمل تحدد وتتيح كيفية إنشاء الشركة بشكل مهني
يقوم المدربون باعطائك توجيهات بشكل فردي أو في مجموعات ،وبمساعدتهم تقوم بإنجاز خطة المشروع .كما تتلقى
مساعدة للحصول على طريقة لتمويل مشروعك وتحقيق هدفك .بالضافة إلى تقديم مساحة لمزاولة عملك .ويبادر المدربون
بتزويدك بالمعلومات بكل ما يخص الدارة والسلطات .كما أنه عن طريق ورشات العمل التي ننظمها فإنه يمكنك توسيع
آفاقك عن الضرائب والتسويق.
ولكى تستطيع إنشاء شركتك بشكل ناجح هنا في ألمانيا فأنت تحتاج إلى المهارات اللغوية المناسبة .لهذا السبب ،نحاول
التواصل معك باللغة اللمانية.
إعداد المشروع بطريقة هادئة يحتاج إلى مساحة نقدمها وتسمى “ مختبر العمال
„“Business-Lab
في مختبر العمال الخاص بالمشروع تستطيع البحث والقيام بالحسابات والكتابة على الحاسوب المحمول .حيث بإمكانك
التواصل مع باقي المؤسسين من أجل وضع خطة لمشاريع جماعية وإنشاء شبكات تواصل فيما بينكم .سيكون برفقتك مدرب
خبير ليساعدك في كل ما تحتاجه وليجيب عن أسئلتك فيما يتعلق بمشروعك .يوفر لك مدربونا أيضا المعلومات اللزمة
حول المواقع المناسبة.
مرشدات ومرشدون خبراء في مجال القتصاد سيقدمون لك الدعم المعنوي وحسب مجال الختصاص
سوف نقوم بتنظيم لقاءات بينك وبين رواد العمال في إقتصاد برلين والذين يرغبون في تزويدك بالمعلومات والخبرة التي
تحتاجها في هذا المجال .إن التبادل المستمر للمعلومات سوف يزودك بأمور ذات قيمة كبيرة ويساعدك على التأقلم مع
محيطك الجديد .فحتى المرشدات والمرشدون سيستفيدون منك عندما يتعرفون على بلدك وثقافتك التي تعتبر شيئا جديدا
بالنسبة لهم.
بعد التأسيس
نحن موجودون من أجلك حتى بعد التأسيس ،لن المور تبدأ حينها فعل.

ماذ يجب أن تفعل ؟
:تواصل معنا
إتصل بنا عبر الهاتف أو أكتب لنا رسالة إليكترونية وحدد موعدا معنا عبر العناوين التالية:
Ajeeb Morshed, 030.407 553 15, ajeeb.morshed@lok-berlin.de
Dyria Alloussi, 0177 9133 230, dyria.alloussi@lok-berlin.de
Maria Kiczka-Halit, 030.297 797 31, maria.kiczka-halit@lok-berlin.de
Michael Mashofer, 030.297 797 36, michael.mashofer@lok-berlin.de
بالتالي سوف نتعرف عليك وعلى فكرتك مشروعك وبعدها نتواصل معك من أجل تحديد الخطوات القادمة.
إبدأ بإعداد خطة لمشروعك
سوف نخصص لك 20ساعة لتوجيهك وتقديم النصائح اللزمة .سوف تزور ورشات العمل التي ننظمها والتي ستفيدك في
مشروعك„ .مختبر العمال“ مفتوح لك في أوقات محددة .سنقوم بتحديد مواعيد للتدريب على المحادثات والحوارات،
وسوف نبحث لك بالمرشيدين المتخصصين ونجمعك بهم.
الن يمكنك تأسيس مشروعك
بعد ستة أشهر من التدريب سوف تكون قادرا ومستعدا لنشاء شركتك .نحن من سيساعدك في الحصول على رأس المال
الذي تحتاجه لتأسيس مشروعك وفي إيجاد مكان مناسب للشركة .وسنقدم العون في جميع الشؤون الدارية اللزمة لتأسيس
مشروع ما في ألمانيا.
أين تجدنا؟
المقابلة التوجيهية الولى ال ُمقَ ّدمة من طرف „لوك ستارت أب كامب“ الدولية LOK.STARTupCAMP
 internationalستكون في مقرنا بالعنوان التالي:
LOK.a.Motion GmbH, Marchlewskistraße 101, 3. Stock, 10243 Berlin )U+S+Bus
(Warschauer Straße
كم ستكلفك المشاركة في العرض الذي نقدمه؟
إقتصاد برلين يسهّل لنا ولك هذا المشروع لذلك فإن المشاركة ل تكلفك شيئا فهي بدون مقابل.
The Berlin local business council finances projects of
vocational and academic education and knowledge
transfer as well as projects of integration of refugees in the
training and job market. LOK.STARTupCAMP international
was chosen in the second promotion period among a
multiplicity of submitted project ideas as one of the
education projects financed by local business council.

