
!أوروبا في جولة أفضل فنادق  

 سيتي بالزا في اثينا

 

2016مبر س من شهر ديتسيالثالثاء,الساد  

مساء في مدينة غوتنغن, الساعة السادسة  

Obere Masch str.10 

 

من خالل فعاليات في المانيا وسويسرا بالتحدث عن تجربتهم.أشهر في اثينا يقوم متطوعون و داعمون  بعد ستة -  

الفندق الفارغ من قبل مجموعه نشطةشغل هذا  2016أثينا, في شهر أبريل  بالزا في قلب المدينةتقع سيتي  -  

قبل مساعدين متضامنين سويا مع الالجئين المقيمين هناك تنظم يوميا ورشات عمل منمنذ ذلك الوقت  -  

كستان, ايران وأفغانستانطفل أتوا من مختلف انحاء العالم: سوريا, العراق, با 180ضيف جديد من ضمنهم  400 -  

.يجدون مكانا آمنا يمنحهم الخصوصية, االمان والكرامةفي سيتي بالزا  -  

شعارهم: "نعيش سويا, نقاتل سويا, ينجح التعاون"  -  

الكريمةس الجدد ويقدم لهم متطلبات الحياة مما يمكنه حتى في أوقات األزمات أن يستقبل النايطرء على الفندق كل يوم الجديد, -  

التساوي والتعاون سيتي بالزا واحد من االمثلة السياسية: فهو منطقة -  

سيتي بالزا هو رمز األمل -  

شخص          400" يكون ملجئ لكن أن نتعلمه من التحديات اليومية ل"بيت ضيافةما الذي يم -: في هذه الفعاليات سوف تتم مناقشة -

    نساء,رجال وأطفال؟                                             

التنظيم الذاتي من نفسها في التنقل وكيف يمكن دعمها من شبكات التعاون      عمليةكيف تطور  -                                           

     ؟المتنقلة                                             

بينها      بالزا في اقامة صلة متل سيتي يف يمكن االستفادة من المساحات أو القاعات الشاغرةك -                                           

بالتعليم          و المطالبة في الحقوق؟وبين الحركات االجتماعية التي تحارب من اجل المساواة                                              

  السكن؟ والصحة                                             

الى المزيد من المساحات كمالجئ؟ هل نحن بحاجة -                                             

     

 الضيوف:
التي نظمت الفندق يوميا منذ ست أشهر ن أثينا سوف يحضرون وهم من النخبةأصدقاء م 3الى  2 -   

ف الفعاليات  التي ستتم في المانيا وسويسراوهناك اصدقاء سيشاركون في مختل -  

بالزا سيرافقوننا ايضا في هذه الجولةالتي دعمت سيتي اصدقاء شبكات مرحبا في أوروبا  -  

http://solidarity2refugees.gr/ 

http://europas-bestes-hotel.eu  
  

2016الثالثاء,السارس من شهر ديتسيمبر  -  

مساء في مدينة غوتنغن, الساعه السادسة  
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:السابع, الثامن والتاسع من شهر ديسمبرواالربعاء, الخميس والجمعة  

 

الى الدعم: اسم الحساب المصرفي:  الالجئون في الفندق بحاجة -  

City Plaza 

            Frankruter Sparkasse 

             IBAN: DE21500502010000001800      BIC: HELADEF1822 

https://deref-gmx.net/mail/client/dgbmQgiVxqA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2Fn_BflDT7SmE%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fsolidarity2refugees.gr%252F
https://deref-gmx.net/mail/client/64VjCrztvLw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2Fo4IFez_JFr4%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Feuropas-bestes-hotel.eu


الفعاليات سيتم دعمها من قبل:  سلسلة -  

Welcome to Europe 

medico international 

Netzwerken Welcome2Stay  


