
Menschen stärken Menschen

Piştevaniya  
piştgiran  
li Paritätischê

Civînên kêrhatî  
ji bo hevgirtineke  
xurt
 
Bi bernameya “Gel Hêz Dide Gel” em 
dixwazin bi we re qadên hevdîtinên kêrhatî 
ava bikin. Em berpirsyar in ku bicihanîna 
piştgiriyê li ser bingeha nirxên me bê 
birêvebirin: 

• Li cihêrengiyê rêzgirtin

• Hevgirtin

• Serbixwebûn

• Ji xwenasînê re  
 amadebûn 

Em di wê baweriyê de ne ku beşdariya 
wekhev tenê bi xwedîderketina ji van nirxan 
pêkan e. 

Gelo me balkêşiya  
we kişand? 
 
Wê gavê bi me re têkilî daînin û di bernameya 
sponsorgeriyê ya “Gel Hêz Dide Gel” de bibin 
rahêner an jî şagirt. 

Li vir hûn ê me bibînin

Di malpera Der Paritätische Gesamtverband 
de tu yê agahiyên pêwendiyê ji bo hemû 
rêxistinên endam ên ku piştgiriyan ji Der 
Paritätische re radest dikin bibînî, û her weha 
agahdariyên bêtir li ser bername û komeleya 
me jî. 

    www.der-paritaetische.de

Em li herêma we piştgiriya darayî  
radest dikin! Bi me re têkilî daînin  
û zêdetir hîn bibin.
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Tevlî me bibin  
û bibin hevalên  
hevpar!
 
Gelo hûn nû hatine Elmanyayê an hûn ji ber 
sedemên din di rewşeke jiyanê ya taybetî de 
ne û li kesekî digerin ku ji we re bibe alîkar da 
ku hûn ji dijwariyên xwe yên heyî derbas 
bibin?

n jî hûn dixwazin bi dilxwazî ji bo hevkariyeke 
bihêz û beşdariya wekhev beşdar bibin?  
Gelo hûn bi kêmanî 18 salî ne û şeş meh an  
jî zêdetir derfeta we heye ku hûn alîkariya 
kesekî ku bi pirsgirêkên rojane re rûbirû dibe 
bikin? 

Wê gavê tevlî me bibin  
û bibin hevalên hevpar! 

Bernameya Federal a “Gel Hêz DideGel” alî 
piştgiriyan dike, ku tê de mirov ji bo mirovên 
din dixebitin û dixwazin bi têkiliyên kesane 
derî li beşdariya wekhev vekin. 

Em wekî Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband, we di çarçoveya bernameyê de wekî 
rahêner û di piştgiriyan de digihînin hev, ango 
ji herkesê derfetên wekhev.

Rahêner alîkariya şagirtan dikin,  
wekî nimûne …

… Piştî gihîştina  
 Elmanyayê

• Dema hînbûna Elmanî

• Di hevdîtinên bi rayedaran re  
û hevdîtinên bi doktoran re

• Dema dagirtina forman 

• Di axaftinazarokxaneyê de

• Dema nasyarbûna bi pêşniyazên  
şahî û perwerdehiyê re

• Di dijwariyên rojane de

... di rewşên dijwar  
 ên jiyanê de 

• Dema ku hûn li xanî û karekî  
digerin

• Dema derbasbûna ji dibistanê  
bo karî

• Dema ku hînî xwendinê dibin  
û spartekan çêdikin

• Dema bargiraniya malbatî,  
wekî mînak mezinkirina  
zarokekî bi tena serê xwe 

• Bi tenêtiyê serîkirin der

... û gelek tiştên din! 

Hûn li ser armanca piştgiriya xwe biryarê 
didin. Biryargirtin bi tenê bi daxwaz û  
hewcedariyên we ve girêdayî ye. Girîng e  
ku karîbin xwe bispêrin hev û bi hev re kêf  
û şahî bikin. 

Em bi we re ne!
 
Li nêzîkî 100 cihên li Elmanyayê, rêxistinên 
endam ên der Paritätische Bernameya 
Federal a “Gel Hêz Dide Gel” pêk tînin. 

Koordînatorên xebatkar ên rêxistinên 
endam ên me dê ji civîna yekem heta 
dawiya piştgiriyê bi we re bin. Ji bo têkiliyên 
hertimî, ew ê bi bersivan piştevaniya we 
bikin û ji bo ku hûn li ser her mijarî bişêwirin, 
li ber destan bin. 

Hin rêxistinên endam ûpê re jî Gesamt-
verband, bi ser de workshop û derfetên 
xweşarezakirina li ser mijarên cûrbicûr 
pêşkêşî we dikin.

Koordînator dê xwe bidin wê yekê ku hûn 
wekî rahêner û şagirt ji hev razî bin.
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