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יותר )הנוטים להיות במוקד הדיון , בנוסף לאנשים בעלי רקע של הגירה(. 1.1.9–1.1.4ראו שקופיות)ניתן להגדיר שורה של תכונות המאפיינות נסיבות חיים שונות מאוד וגישות תרבותיות באוכלוסייה , בחברה הגרמנית

מצב  , (כמעט אחד מכל חמישה חי על קו העוני ומתקיים מקצבאות רווחה)מעמד כלכלי , ל כוללים גם רקע אתני או דתי"המאפיינים הנ, (משליש מהקטינים בגרמניה הם בעלי רקע של הגירה וקשרים למספר רב של מדינות
.אסטרטגיות והזדמנויות להתמודדות עם החיים, עם מגוון רחב של סיפורי חיים( והוריהם)שירותי הרווחה לנוער בגרמניה מתמודדים עם צעירים . בריאותי או מעמד מוגבל עקב מוגבלות או מגדר

ון הרחב של חוויותיהם האישיות של הצעירים מגוזוהי מחויבותם העקרונית של שירותי הרווחה הנוער לקחת בחשבון את ההבדלים בין עולמות חייהם האישיים של קבוצות היעד שלהם ולהכיר את ה, בהתחשב בכך

, מקובלים ומועילים לכל אדם ולרקע האישי שלו, ולמצוא דרכים מתאימות להגיע לקהל היעד שלהם ולהציע שירותים שיהיו נגישים, על שירותי הרווחה לנוער לגלות רגישות לגיוון. וקשריהם החברתיים והתרבותיים
.יום שלו-ורלוונטיים לחיי היום

,  זאת ועוד. עליהם להציע את השירותים שלהם על בסיס ניתוח ויישום ההבדלים בנסיבות השונות בהן חיים צעירים, ראשית. המומחים והארגונים העוסקים בשירותי הרווחה לילדים ונוער מתמודדים עם אתגרים רבים

נשאלת השאלה כיצד ניתן להפוך שירותים אלה לרלוונטיים לצרכים , בנוסף. ההשתתפות והסיוע חייבת להיות מתוכננת כך שהן תהיינה נגישות לאנשים בעלי רקע תרבותי שונה, התמיכה, הקמת תוכניות בתחום החינוך

תרבותיות בתור כישורי מפתח -תרבותית בארגונים ולפתח ולשלב מודעות לגיוון ומיומנויות בין-בשלב האחרון יש לבצע שינויים מבניים בסיסיים כדי לשפר את המודעות הבין. האישיים והחברתיים של קהל היעד המתאים
.בקרב אנשי המקצוע המועסקים בהם

הן כחלק מהחברה והן בתור קהל היעד של שירותי  , לממש את זכויותיהם כאזרחים דמוקרטיים בשוויון( בעיקר מוחלשות)תרבויות שונות -הנקיטה באמצעים המתחשבים בהבדלים הללו עשויה לאפשר לחברים בתתי

באופן בו היא תהווה בסיס לייצוג האינטרסים של קבוצות ויחידים הנתמכים על ידי שירותי  , על הגורמים לאמץ גישה מקצועית ספציפית המושתתת על כבוד והערכה לנסיבות חיים שונות, לפיכך. הרווחה לילדים ונוער
.הרווחה לילדים ונוער
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