
Chúng tôi đã thu hút 
được sự quan tâm của 
bạn? 
 
Vậy thì hãy liên hệ với chúng tôi và trở thành 
một người cố vấn hoặc người được cố vấn 
trong chương trình hỗ trợ cá nhân „Con người 
thúc đẩy con người“. 

Ở đây bạn sẽ tìm thấy chúng tôi

Trên trang web của Hiệp Hội Bình Đẳng Nói 
Chung, bạn sẽ tìm thấy các dữ liệu liên hệ của 
tất cả tổ chức thành viên cung cấp chương 
trình hỗ trợ cá nhân tại Hiệp hội Phúc lợi Bình 
đẳng cũng như thông tin chi tiết về chương 
trình và hiệp hội của chúng tôi. 

    www.der-paritaetische.de

Chúng tôi thực hiện tài trợ tại khu vực của 
bạn! Hãy liên hệ với chúng tôi và tìm hiểu 
thêm.

Menschen stärken Menschen

Hỗ trợ về tài chính và chuyên 
môn cho các hoạt động trợ 
giúp tại Der Paritätische

Những cuộc gặp  
gỡ quý báu sẽ củng  
cố tình đoàn kết  
bền chặt
 
Với chương trình „Con người thúc đẩy con 
người“ chúng tôi mong muốn tạo ra không 
gian cho những cuộc gặp gỡ quý giá cùng 
các bạn. Chúng tôi cam kết đảm bảo việc 
thực hiện chương trình hỗ trợ cá nhân  sẽ 
tuân theo theo các giá trị của chúng tôi: 

• Coi trọng sự đa dạng

• Tinh thần đoàn kết

• Quyền tự quyết

• Sự sẵn sàng tự phản ánh

Chúng tôi tin rằng chỉ có thể đảm bảo sự 
tham gia bình đẳng nếu tuân thủ các giá  
trị này. 
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Hãy tham gia  
với chúng tôi và  
trở thành đối tác  
đồng hành!
 
Bạn là người mới đến Đức hoặc bạn có một 
hoàn cảnh sống đặc biệt vì nhiều lý do khác 
và bạn đang tìm kiếm một người nào đó để 
hỗ trợ bạn vượt qua những thử thách hiện 
tại?

Hay bạn muốn tình nguyện tham gia hợp tác 
mạnh mẽ và tham gia bình đẳng? Bạn có đủ 
18 tuổi và có thời gian sáu tháng trở lên giúp 
ai đó vượt qua những thử thách hàng ngày 
không? 

Vậy thì hãy tham gia với chúng tôi  
và trở thành đối tác song song! 

Chương trình liên bang “Con người thúc đẩy 
con người” hỗ trợ tài trợ trong đó mọi người 
sẽ hỗ trợ những người khác và muốn mở 
rộng cánh cửa để tham gia bình đẳng thông 
qua các mối quan hệ cá nhân. 

Chúng tôi đến từ Hiệp hội Phúc lợi Bình đẳng 
Đức sẽ mang đưa các bạn đến với nhau với  
tư cách là người cố vấn và người được cố vấn 
trong các hoạt động tài trợ trong khuôn khổ 
của chương trình – với cơ hội dành cho tất cả 
mọi người. 

Người cố vấn sẽ tháp tùng người được cố vấn, 
ví dụ …

… sau khi đến Đức

• khi học tiếng Đức

• tại các cuộc hẹn với cơ quan  
chức năng và các cuộc hẹn với  
bác sĩ

• khi điền vào biểu mẫu

• nói chuyện tại trung tâm giữ trẻ

• khi tìm hiểu các đề xuất về giải  
trí và giáo dục

• trong những thử thách  
hàng ngày

… trong những tình huống  
 cuộc sống khó khăn 

• khi tìm kiếm nơi ở và nơi  
làm việc

• khi chuyển tiếp từ học nghề  
đến việc làm

• khi học đọc và làm bài tập  
về nhà

• khi gia đình gặp khó khăn,  
ví dụ như cha mẹ đơn thân

• vượt qua nỗi cô đơn

… và v.v.! 

Bạn là người quyết định mục tiêu chương 
trình hỗ trợ cá nhân của mình. Quyết định 
hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn và nhu 
cầu của bạn. Điều quan trọng là các bạn có 
thể tin cậy lẫn nhau và cùng vui vẻ. 

Chúng tôi luôn  
đồng hành cùng bạn!
 
Tại gần 100 địa điểm ở Đức, các tổ chức thành 
viên của Hiệp hội Phúc lợi Bình đẳng Đức –  
General Association e.V. sẽ thực hiện chương 
trình liên bang „Con người thúc đẩy con người“. 

Điều phối viên toàn thời gian từ các tổ chức 
thành viên của chúng tôi sẽ đồng hành với 
bạn từ giai đoạn tìm hiểu cho đến khi kết  
thúc chương trình hỗ trợ cá nhân. Là đối tác 
liên hệ thường xuyên, họ sẽ hỗ trợ các bạn 
khi có thắc mắc và sẵn sàng tư vấn cho các 
bạn về tất cả vấn đề liên quan đến chương 
trình hỗ trợ cá nhân. 

Một số tổ chức thành viên cũng như toàn bộ 
hiệp hội cũng tổ chức cho các bạn các buổi 
hội thảo và cung cấp các đề xuất về bằng  
cấp ở nhiều chủ đề khác nhau.

Các điều phối viên cam kết đảm bảo bạn với 
tư cách là người cố vấn và người được cố vấn 
sẽ hài lòng về nhau.

hì
nh

 m
in

h 
họ

a:
  L

in
a 

Er
ns

t


