
 
 

Verein دلیل لتأسیس 
 

  مقدمة
مشاریع أحد هو Comparti .2020 یونیو شهر في Comparti مشروع خالل من Verein لتأسیس الدلیل هذا إنشاء                   تم

.Chemnitz من مدینة AGIUA e.V. Migrationssozial- und Jugendarbeit 
Verbandل تابع مشروع وهو !SAQsen لغات. أربع إلى وترجمته الدلیل هذا تبسیط تم ،!SAQsen مشروع خالل                  من

.binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V., Geschäftsstelle Leipzig 
 

 یوجه هذا الدلیل المهاجرین*ات الذین یرغبون في إنشاء Verein في مدینة Chemnitz أو في مكان آخر.
 

أو الكلمات ترجمة یتم حیث الدلیل نهایة في كلمات فهرس یوجد ذاتیة. أسماء هي المترجمة غیر األلمانیة الكلمات                    جمیع
 شرحها.

 
وقًتا Vereinال إنشاء یستغرق .Comparti مشروع خالل من تعلمنا كما مراحل عدة إلى Verein تأسیس تقسیم                  یمكن
.Gemeinnützigkeitال صفة إلى التقدم یتم وعندما Vereinsregisterال في Vereinال تسجیل سیتم كان إذا               أطول

 ومع ذلك، فكال العملیتین مفیدتین إذا كنتم ترغبون في التقدم بطلب للحصول على تمویل
.Vereinك   

 

 

 
Verein1 المرحلة األولى: إیجاد أهداف مشتركة كأساس لل 

 
 تلتقون بانتظام كمجموعة وتالحظون أن لدیكم نفس االهتمامات.●
  تالحظون أنكم تسعون إلنجازات مشتركة والتعاون مع بعضكم البعض على المدى الطویل.●
  تختارون اسًما لمجموعتكم وتقررون التصرف بهذا االسم، على سبیل المثال: تنظیم أنشطة●

 لألعضاء أو للمجتمع العام.
 

Verein 2 المرحلة الثانیة: قرار تأسیس 
 من البدایة ، یمكن لمجموعتكم أن تطلق على نفسها اسم Verein، لكن بدون إضافة●

.eingetragener Verein e.V  
●.e.V صفة إلطالق مستحقین یجعلكم ما Vereinsregisterبال یسمى ما في Vereinال تسجیل إمكانیة               هناك

بجمیع فیتمتع Bürgerliches Gesetzbuch: BGBال حسب Verein Vereinال یصبح .Vereinال            على
  الحقوق وااللتزامات.

●.eingetragener Verein تحتاجون إلى سبعة أعضاء على األقل لتأسیس 
 بعد التسجیل ، یحتاج الVerein إلى ثالثة أعضاء إضافیین على األقل لكي یستمر.●
وسنتناول● - ذلك Satzungال تمنع ال (طالما شركات حتى أو آخر Verein أو أفراًدا األعضاء یكون أن                   یمكن

 موضوع الSatzung أكثر في المرحلة الرابعة).
التأسیس● سابقة بشركة یسمى ما ُتعتبرون فصرتم ،Vereinsregisterال في Vereinال تسجیل قرار اتخذتم               إذا

Gesellschaft أصبح Vereinال أن ذلك یعني .Bürgerliches Gesetzbuch: BGBال           بحسب
المثال سبیل على .GbRال تخص أحكام إلى وااللتزامات الحقوق جمیع وتستند bürgerlichen Rechts: GbR              

 



 
 

لذلك اإللزام واإلخالص. والممتلكات، األشخاص وحمایة والتوعیة، بالدقة،         الخاص
المعنیین تعلیم یجب كذلك األحوال. كل في المتخذة القرارات وتوثیق وعنایة، بدقة القرارات جمیع باتخاذ                 ُینصح

 بالقرارات في كل األحوال.
 

Gemeinnützigkeit3 المرحلة الثالثة: القرار لصالح أو ضد صفة ال 
یعني● هذا منها. یستفیدوا أن الناس لعامة یمكن وعروض بأنشطة یقوم Vereinال أن تعني gemeinnützig                 صفة

ال وصف یجب للكثیرین. ولكن ، الناس من صغیرة لمجموعة مخصصة لیست واألنشطة العروض               أن
 Vereinszwecke هذه في الSatzung. الSatzung هي الئحة الVerein وجمیع أنشطته.

كان● إذا وما كافیة بدرجة المجتمع من واسعة لفئة مفتوحة Vereinال أهداف كانت إذا ما Finanzamtال                  یقرر
  ُیمكن اعتبار أن الVerein هو gemeinnützig. لذلك یجب فحص الSatzung من قبل

  الFinanzamt. للمزید عن فحص الFinanzamt أنظر في المرحلة الخامسة.
 

Satzung4  المرحلة الرابعة: كتابة ال 
 الSatzung هي الئحة الVerein وتحتوي على جمیع قواعد الVerein وأهدافه.●
تأسیس● في للوقت استهالكا األكثر الجزء هي Satzungال في الواردة القواعد على االتفاق عملیة تكون ما                  غالًبا

.Verein 
  في كل األحوال، الeingetragener Verein  مبني على جهازین على األقل:●

o.حیث یجتمع األعضاء بانتظام ویتخذون القرارات Mitgliederversammlungال 
oإدارة یتولون والذین خارجًیا یمثلونه الذین Vereinال في األشخاص عن عبارة وهو Vorstandوال             

عاتقهم على تقع عام بشكل والتوقیعات. واإلدارة بالمال، یهتمون أنهم یعني هذا .Vereinال               أعمال
 مسؤولیة أكبر مقارنة ببقیة األعضاء ال"عادیین".

oفیجب ،Vereinال دیموقراطیة ومدى واألعضاء، Vorstandال بها یتمتع التي الصالحیات عدد             أما

.Satzungترسیخ كل هذا في ال 
یجب● ذلك بحسب .Satzungلل الضروریة المكونات بعض على Bürgerliches Gesetzbuch: BGBال             ینص

:Satzungتحدید النقاط التالیة بوضوح في ال  
o؟Vereinما اسم ال 

o؟Vereinأین یوجد مقر ال 
o؟Vereinsregisterفي ال Vereinهل هناك رغبة لتسجیل ال 
o؟Vereinما هي أهداف ال 

oوكیف تتم مغادرته؟ Vereinكیف یمكن االنضمام إلى ال  
oوكیف یتم انتخابه؟ Vorstandكیف یتكون ال 
o؟Mitgliederversammlungكیف تتم العملیات حول ال  

 فضًال عن ذلك، ُینصح بالتفكیر ببعض اللوائح الطوعیة اإلضافیة وترسیخها في الSatzung. على سبیل المثال:●
oإبراء ذمته من قبل Vorstandمثًال، یمكن لل :Vorstandوضع حد لمسوؤلیة ال 

یتنازل أن یعني الذمة إبراء سنوي. مالي تقریر تقدیم خالل من Mitgliederversammlungال              
.Vorstandاألعضاء من رفع دعاوى قانونیة ضد ال 

oتمثیل Vorstandعلى سبیل المثال، یمكن لكل أعضاء ال :Vorstandسلطة تمثیل أعضاء ال  
o،الطریقة بهذه المهمة. هذه إلخ) أربعة، أو ثالثة (أو شخصان أو شخص یتولى أن أو سوًیا، Vereinال                 

المفعول ساریة تصبح لكي واالتفاقیات، العقود توقیع علیهم یتعین الذین األشخاص عدد تحدید               یمكن
 قانونًیا.

 
oMitgliederversammlungاكتمال النصاب القانوني بالنسبة لحق التصویت  لل  

 



 
 

ال ُیعتبر لكي الالزمة األغلبیة هي ما المثال: سبیل على .Vorstandوال          
نسبة هي ما النصاب، اكتمال أجل من وجودهم یتعین الذین األعضاء من كم ُمنتخًبا، Vorstand               

.Vorstandوما هي األغلبیة الالزمة من أجل اتخاذ قرار لل ، Satzungاألصوات الالزمة لتغییر ال 
  أما بالنسبة لالعتراف بصفة الGemeinnützigkeit فمن الضروري إضافة صیغ معینة بحسب●
في● تتعلق الصیغ هذه .gemeinnützig بصفة االعتراف أجل من الضروریة Abgabenordnung AOال            

أن یجب .Satzungال من 2 الفقرة في الغالب في Vereinال هدف وصف یتم .Vereinال بهدف األول                  المقام
  تحتوي هذه فقرة هدف الVerein على الصیغ التالیة:

 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne          

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
2) Der Zweck des Vereins ist … 

.aAbsatz 2, §53 oder § 54 der 52 ل§ وفقًا أكثر أو واحد هدف حرفي بشكل ذكر یجب                    هنا
(Abgabenordnung (AO 

.bAbgabenordnung (AO):لل ال§52 رابط      هنا
https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html  

3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch … 
.a.من خاللها تحقیق أهدافه Vereinهنا یجب إیجاز األنشطة المخطط لها، والتي یود ال  

4) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche            
Zwecke.  

5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.           
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder              
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

Finanzamtمن قبل ال Gemeinnützigkeit5 المرحلة الخامسة: فحص ال  
  هل قررتم أنكم تودون صفة gemeinnützig وترغبون في التقدم بطلب للحصول على●

  الGemeinnützigkeit؟
 
مسؤولیة● Vereinال مقر یوجد حیث المنطقة عن المسؤول Finanzamtال أي المحلي، Finanzamtال              یتولى

: الرابط هذا طریق عن المسؤول Finanzamtال عن البحث یمكن .Gemeinnützigkeitال            فحص
https://www.finanzamt.sachsen.de  

 قبل تقدیم الطلب الرسمي للGemeinnützigkeit (انظر : المرحلة الثامنة)، یجب تسجیل الVerein في●
  الVereinsregister (انظر: المرحلة السابعة).

 
لل● Satzungال تسلیم ذلك مع یمكن ،Vereinsregisterال في التسجیل قبل Satzung على اتفقتم              إذا

ومتعب! طویل أمر Satzungال تغییر ألن المسبق، الفحص هذا بإجراء ننصح فحصه. أجل من Finanzamt               
Satzungال مسودة إلى فقط المسؤول Finanzamtال یحتاج المبكر. بالتسلیم تنصح كذلك، Finanzämterوال            
Gemeinnützigkeitال قواعد مع Satzungال قواعد تتوافق كانت إذا مسبًقا یحقق ثم بالفحص. القیام أجل                من

 التي تنص علیها الAbgabenordnung AO أم ال.
ال● توافق على سیؤكد أو التغییر، إلى بحاجة هي التي أو الناقصة بالترتیبات Finanzamtال سیخبركم                إما

.Gemeinnützigkeitمع قواعد ال  Satzung  
 إذا كانت الSatzung ُتعتبر gemeinnützig، ستحصلون على ما یسمى●

 

https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html
https://www.finanzamt.sachsen.de/index.html


 
 

هذه ● ملء علیكم لیس .Fragebogen zur steuerlichen Erfassung        
 االستمارة، حتى وقَت تقدم الطلب الرسمي على الGemeinnützigkeit (أنظر: المرحلة الثامنة).

 
Gründungsversammlung6 المرحلة السادسة: ال 

ال● اعتبار یمكن فعًال أنه على (المسبق) الرسمي غیر Finanzamtال تأكید وبعد Satzungال كتابة إتمام                بعد
.Vereinلل Gründungsveranstaltungیمكن عقد ال ،Verein  gemeinnützig 

●.Vereinال لتأسیس األقل على أعضاء سبع یحضر أن یجب مدعو. Vereinال في عضًوا یكون أن یرید من                   كل
الوقت. بنفس المدعوین جمیع إلى Satzungوال األعمال جدول إرسال ویجب مبكر وقت في الدعوة إرسال                 یجب
یعني هذا .Vereinلل Mitgliederversammlung أول Gründungsversammlungال ُتعتبر عام،          بشكل
ال في علیها المنصوص Mitgliederversammlungenال تخص التي القواعد جمیع تطبیق من بد ال              أنه

.Satzung  
تحدید● و (Versammlungsleiter*in) االجتماع رئیس*ة بتحدید Gründungsversammlungال         تبدأ

ال انتخاب كإثبات Amtsgerichtال في المحضر ُیستخدم .(Protokollführer*in) المحضر          كاتب*ة
ال وأسماء والتاریخ، المكان، توثیق یجب المحضر، في .Vereinال تأسیس حول والمشاورات Vorstand            
وال Versammlungsleiter*inال على یجب كما .Protokollführer*inوال Versammlungsleiter*in      

  Protokollführer*in التوقیع على المحضر.
 قبل مناقشة بنود جدول األعمال الفعلیة ، یجب التأكد مما یلي :●

oهل تم إرسال الدعوة بحسب القواعد؟ 

o.(Satzungبمعنى حضور عدد كاٍف من األعضاء وفًقا لقواعد ال) هل اكتمل النصاب في االجتماع 
o.ثم یتم عرض جدول األعمال وافتتاح االجتماع 

 من الضروري تدوین نقطتین في المحضر:●
oلجمیع Satzungال تقدیم یتم أن یجب هنا :Satzungال على واالتفاق Verein تأسیس حول               النقاش

النهایة في یتم ، أن المفروض من المحتوى. حول األسئلة مناقشة أو أخرة مرة تقدیمها یمكن                  الحاضرین.
یوثق .Verein ال لتأسیس الئحة الحالي شكلها في Satzungال هذه كانت إذا ما على                التصویت
الوقت في Vereinلل المؤسسین األعضاء یحدد ما Satzungال على بتوقیعهم موافقتهم             الحاضرون

 ذاته، واألعضاء المؤسسون هم كل من یوافق على الSatzung ویوقع علیه.
o.یجب أن یكون هناك سبعة أشخاص على األقل   

o.Vereinباإلجماع وتم تأسیس ال Satzungویجب أن یسجل في المحضر أنه تم اعتماد ال  
oأن ذلك بعد یمكنهم المؤسسین، األعضاء قبل من Satzungال على التوقیع بعد :Vorstandال               انتخاب

(مثل Satzungال علیها تنص التي الوظائف / المكاتب جمیع انتخاب یجب .Vorstandال              ینتخبوا
ُتجرى كانت إذا ما تحدید یتم ذلك، عن فضًال األموال). أمین*ة ، الرئیس*ة نائب*ة                الرئیس*ة،
Vorstandال انتخاب توثیق یجب .Satzungال في األمر هذا تحدید تم ما إذا سرًیا، أم علنًیا                 االنتخابات

:Gründungsversammlungفي محضر ال 

▪Vorstandأسماء أعضاء ال 

▪Vorstandعناوین أعضاء ال 

▪Vorstandمكاتب / وظائف أعضاء ال 

 عدد األصوات لصالح، واألصوات ضد أعضاء الVorstand المنفردین▪

 ما إذا كان األشخاص المنتخبون یعتمدون انتخابهم للVorstand أم ال.▪

oال أثناء التالیة المواضیع مناقشة یمكن بالضرورة، لیس ولكن ذلك إلى            باإلضافة

:Gründungsversammlung  

 



 
 

مناقشة▪ یمكن :Vereinsregisterال في      التسجیل

أین وإلى Amtsgerichtال عند Vereinsregisterال في Vereinال تسجیل موعد           وتحدید
  وصل األمر بهذا الشأن  (كاتب العدل ، إلخ).

وإذا▪ كعضو، Vereinال إلى لالنضمام الرسمیة الطریقة تحدید یمكن :Vereinال في             العضویة

.(Satzungإذا لم یتم تحدید ذلك في ال) ما كانت هناك رسوم للعضویة  
بالنسبة● Satzungال في المحدد األشخاص عدد قبل من Gründungsprotokollال على التوقیع ذلك بعد               یجب

ال قبل من المحضر توقیع حال، كل في الضروري من .Mitgliederversammlungenلل          
.Protokollführer*inوال Versammlungsleiter*in 

 
  7 المرحلة السابعة: قید الجمعیة في سجل الجمعیات

●Amtsgerichtال في Vereinال تسجیل Vereinال بتمثیل المفوضین Vorständeال جمیع على            یجب
بتمثیل المفوضون Vorständeال ویقوم .Satzungال في محددین المفوضون Vorständeال یكون            المسؤول.

 الVerein بملء استمارة التسجیل في الVereinsregister ویوقعون علیها.
●Notarال توكیل أو المصدق التسجیل تسلیم یمكن ثم التسجیل. بتصدیق یقوم الذي Notarال تكلیف یتم ذلك                  بعد

 بتسلیم التسجیل.
المرحلة● (انظر للتذكیر .Amtsgerichtال عند Gründungsprotokollوال Satzungال تسلیم أیًضا           یجب

ال یوقع أن یجب كما .Satzungال على Gründungsmitgliederال جمیع یوقع أن یجب             السادسة):
.Gründungsprotokollعلى األقل على ال Protokollführer*inوال  Versammlungsleiter*in 

ال● ویخصص Vereinsregisterال في التسجیل یؤكد فإنه األوراق، جمیع على Amtsgerichtال وافق             إذا
:Vereinمن هذه اللحظة، ُیعتبر ال .Registernummer  

 eingetragener Verein. وله حق استخدام اختصار:
"e.V."  

الالزمة● باإلجراءات أو مراجعة إلى تحتاج التي بالنقاط سیبلغكم ،Satzungال على Amtsgerichtال یوافق لم                اذا
 بعد.

على● شهرین إلى شهًرا Amtsgerichtال یستغرق ما عادة التسجیل: تسلیم بعد ما لفترة وقت بتخصیص                 ننصح
.Vereinsregisterاألقل لعملیة التسجیل في ال 

 
satzungsmäßigen Gemeinnützigkeit8 المرحلة الثامنة: تقدیم طلب ال 

ال● في التسجیل (بعد Gemeinnützigkeitلل رسمي طلب تقدیم أجل من Finanzamtال عند یلي ما تسلیم                یجب
:(Vereinsregister 

osatzungsmäßigen Gemeinnützigkeitطلب غیر رسمي (بسیط) لتأكید ال 

oالحالیة مع التوقیعات Satzungال  
oGründungsprotokollال 
oVereinقائمة أعضاء ال 

oVereinsregisterبالتسجبل في ال Amtsgerichtقرار ال 
o(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) استمارة مكتملة للتصنیف الضریبي 

 
●satzungsmäßigeال تقریر یتم اإلیجابیة، الحالة في األوراق: تسلیم بعد قانوًنا) (ملزم قرار على               ستحصلون

.Gemeinnützigkeit  
إصدار● بمعنى: ،gemeinnützig بطریقة بالتصرف Vereinلل ُیسمح ،\ القرار هذا على الحصول یوم               من

 إیصاالت التبرع، وتحصیل رسوم العضویة، إلخ.

 



 
 

حال● ال  في Finanzamtال یرفض اإلیجابي، القرار على الحصول        عدم
ال معاییر مع تتعارض التي البنود أو Satzungال في الناقصة بالبنود ویبلغكم Gemeinnützigkeit            

.Gemeinnützigkeit 
 

 
 
 
 
  

 



 
 

 فهرس الكلمات
 

oهو االختصار AO .القانون األساسي بالنسبة لقانون الضرائب األلماني :Abgabenordnung AO  
oVereinsregisterفي ال Vereinالمحكمة المسؤولة عن تسجیل ال :Amtsgericht  
oالقانون األلماني :Bürgerliches Gesetzbuch BG 

oهو االختصار e V. و ،Vereinsregisterالذي تم تسجیله في ال Vereinهو ال  :.eingetragener Verein e.V  
oمكتب الضرائب العامة :Finanzamt 
ogemeinnützig ُیعتبر Vereinوهي استمارة تثبت أن ال :Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 

oلعامة وتصلح تفید بأنشطة ویقیوم أهداف، إلى یسعي Vereinال یعني :gemeinnützig/ Gemeinnützigkeit            
 الناس، أي لفئة واسعة من المجتمع ولیس فقط لمجموعة صغیرة من الناس

oالقانون في موجودة المؤسسات، / المنظمات من خاص نوع :Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR             
 األلماني

oVereinمحضر االجتماع الرسمي الذي یتأسس فیه ال  :Gründungsprotokoll  

oVereinاال جتماع الرسمي لتأسیس ال  :Gründungsversammlung  
oVereinاالجتماع الرسمي لجمیع أعضاء ال  :Mitgliederversammlung  
oكاتب العدل/ موثق العقود  :Notar  

oVereinالشخص المسؤول عن كتابة المحضر أثناء أي اجتماع لل  :Protokollführer*in  
oVereinsregisterقي ال Vereinرقم سجل ال  :Registernummer  
oVereinالوثیقة التي تنص على جمیع قواعد وأهداف ال  :Satzung  

oSatzungبمعنى: مطابق لما تنص علیه ال  :satzungsmäßig  
oتستمر معین. هدف لتحقیق اعتباریین، أو و/ طبیعیین أشخاص من مكونة المدى وطویلة تطوعیة جمعیة :Verein                

  الجمعیة هذه حتى لو تغیر تشكیل األعضاء.
oالرسمیة Vereineالقائمة التي تضم جمیع ال :Vereinsregister 
oVereinالشخص الذي یقود اجتماع معین لل  :Versammlungsleiter*in  

oبمعنى أنهم .Vereinفي للخارج، والذین یدیرون أعمال ال Vereinالذین یمثلون ال Vereinأعضاء ال  :Vorstand 
 یهتمون بالمال، واإلدارة، والتوقیعات. عادة ما تقع على عاتقهم مسؤولیة أكبر، مقارنة باألعضاء ال”عادیین”

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مراكز استشاریة للgemeinnützige Vereine في والیة  سكسونیا
 

Bürgerstiftung für Chemnitz (1  
Reitbahnstraße 23, 09111 Chemnitz  

Anja Poller :المسؤولة  
 رقم التلیفون: 03715739446

anja.poller@buergerstiftung-fuer-chemnitz.de اإللكتروني:    البرید
/info@buergerstiftung-fuer-chemnitz.de  

http://www.buergerstiftung-fuer-chemnitz.de :الموقع اإلاكتروني  

  مواعید المقابالت :
 یوم االثنین إلى یوم الخمیس

  9:00 صباًحا حتى 12:00 مساًء ، 1:00 مساًء حتى 3:00 مساًء
 

“SAQsen! Stark - Aktiv - Qualifiziert in Sachsen„ 2) مشروع  
.Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V  

Geschäfts- und Beratungsstelle Leipzig  
Arndtstr. 63, 04275 Leipzig  

 استشارة مجانیة للمبادرات والVereine في والیة ساكسونیا

Beate Wesenberg :المسؤولة  
 رقم التلیفون: 034123197731

wesenberg@verband-binationaler.de :البرید اإللكتروني  
http://binational-leipzig.de/index.php/projekte.html :الموقع اإللكتروني  

 
Freiwilligen-Agentur Leipzig (3 

Servicestelle für Vereine 
Dorotheenplatz 2, 04109 Leipzig 

 استشارة مجانیة للمبادرات والVereine ، ومقره في مدینة الیبزغ

servicestelle@fwal.de :البرید اإللكتروني 
https://freiwilligen-agentur-leipzig.de/vereinsberatung :الموقع اإللكتروني  

 
Vereins- und Stiftungszentrum e.V. (4  
Erna-Berger-Straße 5, 01097 Dresden  

) التسجیل نموذج تعبئة طریق عن إلینا التقدم ویمكن دقیقة) 30 مقابل یورو 35) مادي بمقابل                 االستشارة
 Anmeldeformular) أو عبر البیانیات التالیة:

Vorstand: Jens Trocha, Jan Graupner  
 رقم التلیفون: 03512006700

mail@vereine-stiftungen :البرید اإللكتروني 
https://vereine-stiftungen.de :الموقع اإللكتروني  

 

mailto:info@buergerstiftung-fuer-chemnitz.de
http://www.buergerstiftung-fuer-chemnitz.de/
http://binational-leipzig.de/index.php/projekte.html
mailto:servicestelle@fwal.de
https://freiwilligen-agentur-leipzig.de/vereinsberatung
https://vereine-stiftungen.de/

