
Menschen stärken Menschen

Sprijinirea relațiilor  
de mentorat în  
Der Paritätische

Întâlniri valoroase 
pentru o comunitate 
puternică
 
Prin programul „Menschen stärken  
Menschen”, ne dorim ca, împreună cu voi,  
să creăm spații unde să aibă loc întâlniri 
valoroase. Ne angajăm să ne asigurăm că 
implementarea parteneriatelor este ghidată 
de valorile noastre: 

• apreciere pentru diversitate

• solidaritate

• determinare

• dorința de auto-reflecție.

Suntem convinși că participarea echitabilă 
poate fi realizată numai dacă se respectă 
acest valori. 

Ți-am trezit  
interesul? 
 
Atunci, ia legătura cu noi și devino mentor în 
programul de parteneriat „Menschen stärken 
Menschen”. 

Iată unde ne găsești

Pe pagina web a Paritätischer Gesamtver-
band găsești datele de contact ale tuturor 
organizațiilor afiliate care oferă parteneriate 
în cadrul der Paritätische, precum și informa-
ții suplimentare despre program și asociația 
noastră. 

    www.der-paritaetische.de

Organizăm parteneriate aproape  
de tine! Ia legătura cu noi și află  
mai multe.
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Alătură-te și  
devino partener  
în tandem!
 
Ești nou-venit în Germania sau, din alte 
motive, te afli într-o situație de viață specială 
și cauți o persoană care să îți fie alături în 
confruntarea cu provocările actuale?

Sau vrei să contribui în mod voluntar la  
o comunitate puternică și la o participare 
echitabilă? Ai cel puțin 18 ani și ai la dispoziție 
șase luni sau mai mult, pentru a fi alături unei 
alte persoane, ajutând-o să depășească 
provocările cotidiene?

Atunci, alătură-te și devino  
partener în tandem! 

Programul federal „Menschen stärken  
Menschen” (Oamenii îi întăresc pe oameni) 
sprijină parteneriatele în cadrul cărora oame-
nii își doresc să îi ajute pe ceilalți și să deschidă 
ușile către participarea echitabilă prin relațiile 
personale. 

În cadrul programului, noi, cei de la Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband (Asociația 
Germană de Asistență Socială pentru Paritate), 
formăm parteneriate între mentori și benefici-
ari (persoanele mentorate), oferind oportuni-
tăți tuturor. 

De exemplu, mentorii ajută  
beneficiarii …

… după sosirea în Germania

• să învețe germana

• să facă programări la autorități  
sau la medic

• să completeze formulare

• să discute cu centrele de îngrijire  
pentru copii

• să cunoască opțiunile de  
petrecere a timpului liber și  
pe cele educaționale

• să facă față provocărilor  
cotidiene

… în situații de viață solicitante 

• să își caute o locuință și un  
loc de muncă

• să facă tranziția dintre școală  
și câmpul muncii

• să învețe să citească și să își  
facă temele

• în caz de suprasolicitare,  
de exemplu, în cazul părinților  
care își cresc singuri copiii

• să depășească singurătatea

… și multe altele! 

Voi decideți care este obiectivul parteneria-
tului. Decizia depinde exclusiv de dorințele  
și nevoile voastre. Este important să vă puteți 
baza unul pe celălalt și să vă simțiți bine 
împreună. 

Noi vă însoțim!
 
Organizațiile membre ale asociației germane 
Der Paritätische implementează programul 
federal „Menschen stärken Menschen” în 
aproape 100 de locații din Germania. 

Coordonatori care lucrează cu normă 
întreagă în organizațiile noastre afiliate vă 
vor însoți încă de la prima întâlnire și până  
la sfârșitul parteneriatului. În calitate de 
persoane de contact, vă vom sprijini dacă 
aveți întrebări și vă vom consilia cu privire la 
toate aspectele legate de parteneriatul dvs. 

Unele organizații afiliate, precum și Gesamt-
verband, vă oferă în plus și seminarii și oferte 
pentru cursuri de perfecționare pe diverse 
teme.

Coordonatorii se angajează să se asigure  
că atât mentorul, cât și beneficiarul sunt 
mulțumiți.
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