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اجلائزة.امس صاحب     

 Carl Sonnenschein  ـ اكرل زونشاين 
  
 

). 1929 - 1876مت تسميیة جائزة "زونشاين" ابمس اكرل زوننشاين (

واكن واحدا من ٔامه املصلحني الاجامتعيیني الاكثوليیيك ٔاثناء مجهوريیة 

بعد احلرب العامليیة الثانيیة يف برلني، حيث ٔاطلق  يینشطفاميار. اكن 

الروح ، يینطلق من ة. اكن تركزي معهل عىل رؤيیة جممتعمبادرات متنوع

.فضيیةل إاليیثاروحيمل املسـيیحيیة   

ٔاولئك اذلين  شرتاك مععىل الامن الناس  اكثري  زوننشاين جشع

يیعيشون عىل هامش اجملمتع  دافع  منو طوعي وخفري، تٔاساس  عىل -

رجل  " نشاينن زو اكرلالاكتب كورت توخولسيك وصف  مسـيیحي.

".ٔاعامل اخلريبوزن ٔامة يف   

 

 يف 2016ماي  20حىت شاين" ن "زون مقرتحات جلائزة ميكن تقدمي  

:ٔاوسـنابروك اكريیتاس وقف مؤسسة ٕادارة جملس  
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	   الالجئني لنساعد معا  

 والعنف وعواقب من احلرب الناس ماليیني هذه أالايميف  هرب"

ملتابعة من أالنظمة الغري العادةل. فعاملنا خيرج من حتت السـيیطرة. ا

يف حمبطني.  نكونولكن لن نسمح بأن  يف حرية من ٔامرانهذا جيعلنا 

 ملواهجة ذكل دفعنأان يی ،صوصعىل اخل يف جممتعنا هذا الزمن مطلوب

.جئنيالل اكريیتاس يف كتيب جون فوبه أالسقف كتب "التحدايت  

 العمل التطوعي مثل متنوع مساعدة الالجئني جمال يف اكريیتاس الزتام

.ٔاوسـنابروك ٔابرشـيیةمن  لكثري من الناس  

 فرادى ٔاو مجموعات، املتطوعني 2016" جائزة "زونشاينف تَُرش  

"،الجئنينساعد ال عا"مت شعار حت  

اللغة تلقني يف ذلين يیعملوناـ   

املزنليیة،  ٕاعادة التوطني، واملفروشات يف امللموسة املساعدة ونقدمـ يی

،املزنليیة الرتممي ٔاعاملو   

،ةالرمسيیة والطبيی يف املواعيید لالجئنيون اصاحبـ يی  

يیة.ترفهي ـ يینظمون ٔانشطة   

!   افائز  وااقرتح 

 

 املعايیري
هداف االٔ  مع املتوافقو موعة اجملٔاو  الالزتام الطوعي للشخص

لزتام اخلرييلال سـيیحيیةامل   

أالنشطة الكنيسة  يف ٕاطارلعمل التطوعي جيب ٔان يكون ا

ُ  املوهجة أالنشطة. الاكثوليیكية  شملمن اجملمع املسكوين جيب ٔان ت

يف ذكل. رصاحة  

.2016 ٕاىل ما بعدالزتام  يكونجيب ٔان    

.ح الفائز من قبل االٓخريناقرت اجيب   

مؤسسة اكريیتاس ـ  بدوام اكملي ـ وظفمل اجلائزة ال ميكن منح

.مجعيیاهتم املهنيیةو   
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""زونشاينجائزة   

 مؤسسة ومتنح من قبليیورو  20000ب ""زونشاينجائزة قدر ت

.اكريیتاس ٔاوسـنابروكالوقف   

.واصةل العمل التطوعيمب سامحال  يیةاملال  ةائز اجلالقصد من   

يف مراسـمي روزن  2016 سبمترب 10يیوم  ""زونشاينجائزة تعطى 

. يسـتدعى ٕاىل حفل ٕاعطاء ٔاوسـنابروك اكتدرائيَیةبروت يف ساحة 

اعدومه. س ومجيیع ٔاولئك اذلين مجيیع املرحشنياجلائزة   

 

 جملس ٕاىل 2016ماي  20مقرتحات جائزة "زونشاين" حىت  تقدم

:اكريیتاس ٔاوسـنابروك وقف مؤسسة ٕادارة  

.راسلنا عىل الربيید إاللكرتوين ٔاورساةل اكتب لنا و ، بنا اتصل  

 

  اكريیتاس وقف مؤسسة

والشـباب لٔالطفال االٓفاق املسـتقبليیة حتسني  

أالرس دمعت  

منصفة ةيیاحب  ذوي إالعاقة سمح للناست   

يف مجيیع ٔاحناء العامل الاجامتعيیة الضوائقيف  ساعد الناست   

  للحصول عىل وطن العائدينالالجئني واملواطنني  تدمع

 

 اكريیتاستسمح . ٔانفسهم الناس عىل مساعدة ساعدةمب  دامئا يیتعلق أالمر

.تضامينال ادلمع  من خالل سؤوليیةحتمل امل و  ابملشاركة  

.خمتلفة وظائفب خرييیة مرافق 622 ٔاوسـنابروك ٔاكرث من برشـيیةالٔ   

.الكنيسة دائرةمتطوع انشط يف  38.000يیوجد حوايل   	  
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