
Menschen stärken Menschen

Wspieranie programów  
mentorskich w związku  
socjalnym Der Paritätische 

Wartościowe  
spotkania na  
rzecz silnej 
współpracy
 
Celem programu „Ludzie ludziom”  
jest wspólne stworzenie przestrzeni  
do wartościowych spotkań. Dążymy do 
tego, aby patronat był zgodny z naszymi 
wartościami: 

• docenienie różnorodności

• solidarność

• samostanowienie

• gotowość do autorefleksji

Jesteśmy przekonani, że stosowanie się  
do tych wartości do klucz do równego 
uczestnictwa. 

Chcesz wiedzieć 
więcej? 
 
Skontaktuj się z nami i zostań podopiecznym 
lub mentorem w ramach programu „Ludzie 
ludziom”. 

Kontakt

Na stronie Paritätischer Gesamtverband 
znajdziesz dane kontaktowe wszystkich 
organizacji członkowskich, które oferują 
patronat w ramach der Paritätische, a także 
dodatkowe informacje na temat programu  
i naszego stowarzyszenia.

    www.der-paritaetische.de

Znajdź patronat blisko swojego miejsca 
zamieszkania! Skontaktuj się z nami i 
dowiedz się więcej.
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Dołącz do nas  
i zostań partnerem  
tandemu!
 
Przeprowadziłeś(-aś) się do Niemiec lub z 
innych powodów znajdujesz się w szczegól -
nej sytuacji życiowej i szukasz kogoś, kto 
pomoże Ci zmierzyć się z nadchodzącymi 
wyzwaniami?

A może chcesz dobrowolnie przyczynić  
się do rozwoju silnej współpracy i równego 
uczestnictwa? Masz ukończone 18 lat i  
masz co najmniej sześć miesięcy, aby  
pomóc innym osobom w pokonywaniu 
codziennych wyzwań? 

Dołącz do nas i zostań  
partnerem tandemu! 

Program federalny „Ludzie ludziom” (Menschen  
stärken Menschen) oferuje patronat, w ramach 
którego ludzie pomagają sobie nawzajem i 
poprzez budowanie relacji międzyludzkich 
chcą umożliwić wszystkim równe uczestnic-
two. 

W Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
stowarzyszamy mentorów i podopiecznych 
w ramach patronatu, który daje szansę każdej 
osobie. 

Mentorzy mogą towarzyszyć  
podopiecznym …

… po przyjeździe do Niemiec

• podczas nauki języka  
niemieckiego

• podczas wizyt w urzędach  
i u lekarza

• w wypełnianiu formularzy

• podczas rozmów w placówkach  
opieki dziennej nad dziećmi

• w zapoznaniu się z ofertami  
rekreacyjnymi i edukacyjnymi

• w codziennych wyzwaniach

… w trudnych sytuacjach  
 życiowych 

• w poszukiwaniu  
mieszkania i pracy

• po zakończeniu nauki i  
rozpoczęciu życia zawodowego

• podczas nauki czytania  
i odrabiania lekcji

• w przypadku przeciążenia 
obowiązkami rodzinnymi,  
np. samotnym rodzicom

• w walce z samotnością

… i wiele więcej! 

Ty decydujesz o celu swojego patronatu. 
Decyzja zależy wyłącznie od Twoich życzeń 
i potrzeb. Ważne jest, by polegać na sobie 
nawzajem i dobrze się bawić. 

Jesteśmy z Tobą!
 
W prawie 100 lokalizacjach w Niemczech 
organizacje członkowskie Der Paritätische 
wdrażają program federalny „Ludzie  
ludziom”. 

Pracujący na pełen etat koordynatorzy 
naszych organizacji członkowskich towarzy-
szą Ci od momentu zapoznania się do 
końca patronatu. Są również osobami 
kontaktowymi, na które możesz zawsze 
liczyć, jeśli masz pytania lub potrzebujesz 
porady w sprawach dotyczących Twojego 
patronatu. 

Nasze organizacje członkowskie i stowarzy-
szenie oferują dodatkowo warsztaty i oferty 
dokształcania o różnej tematyce.

Koordynatorzy dokładają wszelkich starań, 
aby zarówno podopieczni, jak i mentorzy 
byli zadowoleni ze współpracy.
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