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Menti ol - sen de güçlen! BürgerStiftung Hamburg
BürgerStiftung Hamburg vakfı 1999 yılında Hamburglular 
tarafından Hamburg şehri için kuruldu. Vakıf, girişimci 
vatandaşların fikirleriyle yaşamakta, toplumsal alanda 
gönüllü girişimler ve finansal desteklerle etkili olmayı 
hede�emektedir. BürgerStiftung Hamburg çocuklar, 
gençler ve zor durumda olan aileler ile çalışmalara odak-
lanmakta ve ayrıca tüm nesilleri kapsayan diyaloğu, çevre 
projelerini ve göçmen örgütlenmelerini teşvik etmek-
tedir. Kuruluş vakı�arı, harici vakı�ar ve fonları bir çatı 
altında bir araya getirir ve çalışmaları için bağış toplar. 

Mentor projesi Yoldaş
„Yoldaş“ BürgerStiftung Hamburg’un bir projesidir ve 
büyük bir kısmı bağışlarla finanse edilir. 
Projemiz 2008 yılından bu yana bir çok mentor ile menti 
buluşturmuştur. Altona bölgesinde başlayıp şu anda 
tüm Hamburg’u kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için bizi 
aramaktan çekinmeyiniz. Görüşmelerimiz Türkçe ve 
Almanca dilinde mümkündür. Proje katılımı tamamen 
ücretsizdir!

Yoldaş
Çocuklar bizimle güçlensin!
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© Michael Taterka

Çocuğunuzu destekleyecek, okulda başarısını ve kendi-
ne olan özgüvenini arttıracak Yoldaş projesi her çocuk 
için önemli ve yön verici bir imkandır. 

Prosedür
• Sizinle ve kayıt olmak isteyen çocuğunuzla tanışıyoruz,

çocuğunuzun ilgi alanlarını ve sizin ebeveyin olarak 
projeden beklentilerinizi not ediyoruz.

• Ailenizin beklentilerine ve çocuğunuzun ilgi alanlarına 
uyan bir mentor buluyoruz. Refakatçiniz onu sizinle 
tanıştırmaya getiriyor.

• İlk tanışmadan sonra 5 buluşmaya kadar birbirinizi 
daha iyi tanıma imkanı sunuyoruz. Bu tanışma 
aşamasından sonra devam edip etmek istemediğinize 
siz karar veriyorsunuz.
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Tüm bunları bizimle yapabilirsin! Ana dili Türkçe olan 5-9 
yaş grubu çocuklar (mentiler), yetişkinler (mentorlar) ile 
„Tandem“ (ikili grup) oluşturur. Minimum bir sene için 
oluşturulan bu „Tandem“ haftada veya iki haftada bir se-
fer bir araya gelir. Bu buluşmalarda mentorlar, mentilerin 
gelişimine destek olacak faaliyetlerde bulunur.

Projenin faydaları
• Mentilerin güçlü yanlarına odaklanarak kişisel 

gelişimlerini teşvik eder.
• Hamburg’da yapılan çok yönlü faaliyetler ile mentilerin

yaşadığı şehir ile bağ kurmalarını sağlar.
• Gönüllü mentorlar mentilere yol gösterici faaliyetlerde 

bulunur.
• Gönüllü mentorların mentilere danışman olmasını 

sağlar.
• Gönüllü mentorlara, Hamburg’da yaşayan ana dili Türk-

çe olan ailelerin yaşam şekillerini tanıma fırsatı sunar.
• Kültürler arası yakınlaşmaya ve karşılıklı anlayışın 

gelişmesine hizmet eder.

Eğitimli proje koordinasyon üyeleri refakatçi olarak
Tandem süresince yanınızdan ayrılmayacaktır. Her daim 
sizinle iletişim içerisinde olup sorularınızı cevaplar ve 
sorunlarınızı çözmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda
• Yapılan mentor ve menti eşleştirmesinin mümkün 

olduğunca uyumlu olması için mentorlar büyük bir 
özenle seçilir.

• Mentorlar detaylı kişisel araştırma sonrası kabul edilir.
• Mentorlar Yoldaş rolüne hazırlayan hazırlık seminerle-

rinden geçer.
• Tüm Tandemler için birlikte gerçekleştirilen etkinlikler 

sunulur.
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Yoldaş ol, beraber Hamburg’u 
keşfedip yaratıcı olalım!

Bize güvenebilirsiniz

Büyük ve yetişkin bir arkadaşım olduğu için çok 
mutluyum. Onunla beraber çocukluk ve bir çok eğlenceli 
şey yapıyoruz. Mentorumla vakit geçirmek çok hoşuma 
gidiyor.
Leyya, menti

Eskiden Hamburg’u küçük ve çirkin zannederdim, ama 
artık Hamburg’u çok güzel ve büyük buluyorum. Michel’i 
biliyorum, hatta kulenin en üstüne çıktım. Elbphilhar-
monie’yi de biliyorum, onu da gezdim. Elbe kumsalını 
seviyorum. Planten un Blomen yazın güzel oluyor. Orada 
piknik de yaptık. Ayrıca eski Elbtüneli cok serin, ama 
yazın bisiklet turunda iyi oluyor.
Musa, menti

Benim mentorlukta hoşuma giden, birlikte vakit geçi-
rirken Ali’nin gözlerindeki coşku. Ali yüzme havuzuna 
gitmeyi seviyor, bunun yanında yemek pişirmekten de 
çok keyif alıyor. Kulağa çok basit gelse de yemek yapmak, 
sohbet etmek ayrıca aile ve arkadaşlarla birlikte kutlanan 
bayramları birlikte deneyimlemek cok heyecan verici.
Tim, mentor

Yoldaş’da Tandem olmak iki taraf için de bir gezi: Men-
timin ve aynı zamanda benim ufuğumun da açılması çok 
güzel. Beraber Hamburg´u keşfederken, onun hayata
bakış açısıyla ilgili şeyler öğreniyorum. Mentimin ailesinin 
beni böyle sevecen karşılamasından ötürü çok mutlu-
yum. Tandem sayesinde belki başka türlü hiçbir şekilde 
tanışamayacağım bir kültür ile bağlantım oluştu. Her 
buluşmada yeni bir sürprizle ve bilgiyle karşılaşıyorum – 
ayrıca birlikte çok eğleniyoruz.
Anne, mentor

Projeden alıntılar

Beraber kitap 
okumak, parka 
gitmek veya bir 
müzeyi gezmek 
– mentor ile 
menti neler 
yapmak istedi-
klerine beraber 
karar veriyor
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