
Otto Benecke Stiftung e.V.
Profil și activități

Migrație
Integrație
Calificare
Viitor

De
sig

n:
 S

CH
W

IN
D'

 A
ge

nt
ur

 fü
r Z

uk
un

fts
ko

m
m

un
ik

ati
on

, P
ho

to
s:

 B
ar

ba
ra

 D
ie

tl

Otto Benecke 
Stiftung e.V.

Otto Benecke 
Stiftung e.V.

Otto Benecke Stiftung e.V.
Kennedyallee 105 – 107
D - 53175 Bonn
Telefon: 0049-228 / 8163-0
Fax: 0049-228 / 8163-400
Mail: post@obs-ev.de
www.obs-ev.de 

Consiliu 
Dr. Lothar Theodor Lemper (Președinte Executiv), Dagmar Ziegler 
MdB (Vicepreședinte), Ignaz Bender, Prof. Dr. Wolfgang Bergs-
dorf, Klaus Laepple

Consiliu de administrație
Eberhard Diepgen, Primar executiv Berlin a.D. (Președinte 
Executiv), Dr. Ralf Brauksiepe MdB, Dr. Marion Gierden-Jülich,  
Secretar de stat a.D., Klaus-Jürgen Hedrich, Secretar de stat 
a.D., Prof. Barbara John, Prof. Dr. Lothar Krappmann, Walter 
Meyer, Karsten Möring MdB, Wolfgang Roth

Consiliu ştiințific consultativ
Prof. Dr. Marianne Krüger-Potratz  (Președinte Executiv), Prof. em. Dr. 
Klaus J. Bade, Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu, Prof. em. Dr. Max Mat-
ter, Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dieter Oberndörfer, Prof. Dr. Andreas Pott, 
Prof. Dr. Christoph Schroeder, Prof. Dr. Helen Schwenken

Fundaţia promovează în ţară cît 
şi în străinătate în special proiec-
te în domeniul educației politice 
și interculturale pentru tineret 
și adulți, precum şi educația 
şcolară, extrașcolară şi calificarea  
profesională. (din articolul de 
asociere OBS e.V.) 

Initiatorii OBS si partneriat   
Programele şi proiectele sunt susţinute financiar predomi-
nant de Ministerul Familiei, Protecţiei Sociale, Persoanelor 
Vârstnice şi Tineretului, împreună cu susţinerea financiară 
din partea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,  
Ministerului de  Interne al Germaniei, Ministrului Muncii si 
Protecţiei Sociale, Fondului Social European (EFS), Agenției 
Federale pentru Educație politică şi altor ministerii. 

Particularitatea individuală 
Competența rezultată din experienţa îndelungată precum 
și contacte exelente cu universităţi şi organizaţii economice 
din toată  ţara sunt caracteristica individuală a proiectelor de 
consultare şi integrare pe piata forţei de muncă a studenţilor 
din strainătate şi absolvenţilor universităţilor germane.

In afară de reţeaua necesară de contacte, OBS e.V. despu-
ne de asemenea de structurile necesare şi mijloace utile 
pentru implimentarea cu succes a proiectelor. Astfel,  este 
capabilă de a transfera ofertele şi structurile deja existente 
pentru imigranţii legali, printr-o expansiune de low-cost, pe 
grupuri-ţintă noi.

                       Promovat de



Organizaţie   
Fundaţia Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS) reprezintă o 
organizaţie necomercială, fondată în anul 1965. Otto 
Benecke (1896-1963) a fost pionier al autoadministrării 
studenţeşti în Germania şi a devenit în anul 1919 Primul 
Preşedinte al Asociaţiei principale a studenţimii germane. În 
cinstea lui îi poartă numele Fundaţia Otto Benecke Stiftung 
e.V., care îşi ia origine în anul 1965 din fostul Departament 
Social al Cercului Federal Studenţesc din Germania.

Fundaţia, care menţine o poziţie politică neutră, îşi are sediul în 
Bonn, fiind învestită de către Guvernul Federal, din momentul 
fondării ei, cu desfăşurarea programelor de integrare.

Fundaţia OBS e.V. este o organizaţie nestatală profilată în 
domeniul unor asemenea teme-cheie, cum sunt migraţie, 
integraţie şi minorităţi, bucurându-se de recunoaştere la 
nivel naţional şi internaţional.

Competenţe 
/    Fundaţia OBS e.V. posedă experienţa de lungă durată în 

domeniul calificării şi promovării participării imigranţilor, astfel 
avind posibilitate de a analiza repede necesităţile actuale şi de 
a propune soluţiile cele mai optime. 

/    Fundaţia OBS e.V. se orientează în cadrul activităţii sale spre 

potenţial. 

/    Fundaţia OBS e.V. cooperează cu statul, landurile, comunele, 
autorităţile, universităţi, întreprinderi şi asociaţii. 

/    Cooperarea cu partenerii din cadrul proiectelor se efectuează 

pe baza principiului de egalitate în drepturi.  

Proiecte şi programe  
În decurs de 50 de ani fundaţia OBS e.V. desfăşoară proiecte în 
vederea integrării, instruirii şi formării continuă a imigrantelor şi 
imigranţilor tineri. Ea promovează schimbul de specialişti, oferă 
asistenţă  şi orientare pentru tineri şi maturi la căutarea de locuri 
pentru desfăşurarea stagiilor practice, a locurilor de instruire şi 
locurilor de muncă. Ea ajută pe părinţii-imigranţi să folosească 
potenţialele copiilor lor şi să le ofere şanse de instruire mai bune. 
Pe plan internaţional OBS e.V. se angajează în special pentru 
necesităţile minorităţilor etnice în ţările Europei Centrale şi de 
Est. Peste 400.000 de participante şi participanţi au beneficiat 
până în prezent de ofertele fundaţiei OBS e.V. 
Oferte
/    Susţinerea studenţilor şi   academicienilor imigranţi în căutarea 

unui loc de studiu, în conformitate cu directivele fundaţiei 
Garantiefonds Hochschule; 

/    Orientarea profesională, planificarea instruirii, intermedierea în cadrul 
instruirii,

/    Programe de aderare şi integrare,
/    Cursuri de pregătire pentru absolvirea studiilor superioare; 
/    Cursuri intensive de limbă;
/    Cursuri de formare profesională continuă, precum şi studii 

suplimentare; 
/     Acordarea ajutorului financiar pentru studii,
/     Stagii practici;
/    Orientare socială şi politică; 
/    Promovarea convieţuirii băştinaşilor cu imigranţii,
/    Cursuri de formare continuă pentru organizaţii de emigranţi 

în Germania şi pentru organizaţiile minorităţilor etnice în ţările 
Europei Centrale şi de Est; 

/    Conferinţe specializate, forumuri, publicaţii şi editarea ziare-
lor. 

Grupuri ţintă:
Programele de calificare, consultare şi suport sunt oferite de 
OBS e.V. pentru:  
/    străini refugiaţi, membrii familiilor repatriaților  etnici, 

persoane cu drept de azil şi persoane care au găsit refugiu  
în Germania din motive umanitare, 

/    Academiciene şi academicieni imigraţi, 

/    Părinţi şi membrii de familie cu un fundal de imigrare, spre 

ex. din comunităţile arabă, rusă şi turcă, 

/    studente şi studenţi străini, precum şi solicitanţi de a studia 

in Germania, 

/    tineri care sunt în căutarea unui stagiu sau   calificării pro-

fesionale, 

/    tineri romi şi Roma-organizaţii, 

/    Organizaţii şi cluburi ai tineretului musulman, 

/    tinerii specialişti, implicaţi în lucru pentru şi cu minorităţile 

germane, 

/    Știință, politică, Organizaţii de caritate, persoane voluntare 

sau profesioniste în domeniul migraţiei. 

Informații:
www.obs-ev.de


