
 
 

               
 

Co-Forscherinnen gesucht! 
 

Projekt Women´s Science – Situationen, Bedarfe und Visionen 
geflüchteter Frauen  
 

Haben Sie Interesse und Zeit, ein 

Forschungsprojekt zur Situation, den 

Bedarfen und Visionen geflüchteter Frauen 

in Deutschland durchzuführen? 

Im Projekt Women’s Science haben Sie 

dazu die Möglichkeit.  

In Workshops und Fachgesprächen 

erarbeiten Sie gemeinsam mit anderen 

geflüchteten Frauen Themen und 

Fragestellungen und legen eine Methode 

für Ihre eigene Befragung fest.  

Die Ergebnisse der von Ihnen selbst 

durchgeführten Befragung werten Sie 

gemeinsam aus und stellen Sie im Rahmen 

einer Veranstaltung der Öffentlichkeit vor.   

Das Projekt wird von Minor - Projektkontor 

für Bildung und Forschung koordiniert und 

von der Robert Bosch Stiftung gefördert. 

Für die Teilnahme ist eine kleine Aufwandsentschädigung vorgesehen. 

Akademische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Bei Interesse, melden Sie sich bitte bei: 

Dr. Janine Ziegler  
+49 (0)30 39744228      
j.ziegler@minor-kontor.de 

 

ن خانم نیازمندیم!   به کمک محققی 

ایط، نیاز و آمال زنان پناهنده –پروژه علوم بانوان   شر

دارید که در برگزاری یک پروژه آیا عالقه و زمان آنرا 

پژوهشی که در ارتباط با موقعیتها،  –تحقیقاتی 

 نیازها و آمال زنان پناهنده میباشد، همکاری کنید؟

ن امکاناتی را برای شما فراهم  پروژه علوم بانوان چنی 

 میکند. 

در کارگاه های عمیل و گفتگوهای تخصیص، شما به 

پاسخ میدهید و  همراه زنان پناهنده دیگر سواالتی را 

راه و روشی را ابداع میکنید که از طریق طرح 

 شود. 
ی

 سواالت به معضلهای بانوان پناهنده رسیدگ

نتایج این پرسشهای مطرح شده را به همراه هم 

ارزشیاتی کرده و نتایج را در چهارچوب یک همایش 

س عموم قرار میدهید.   علنن نموده و در دستی

د و از طریق بنیاد مینور متویل این پروژه میباش

 روبرت بوش حمایت میشود. 

کت در این  بعنوان قدرداتن از زحماتتان برای شی

پروژه کمک هزینه مخترصی در نظر گرفته شده 

 است. 

ید.   در صورت عالقه با شماره زیر تماس بگت 

Dr. Janine Ziegler  
+49 (0)30 39744228      

j.ziegler@minor-kontor.de 
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