Wer wir sind

Unsere Patenschaften

Chancengerechtigkeit schaffen
und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern -

Die individuelle Nachhilfe findet einmal
wöchentlich für mindestens sechs Monate bei
den Familien der Schüler*innen statt, um
ihnen
die
Sicherheit
ihrer
gewohnten
Umgebung zu geben.

dafür steht Schülerpaten Dortmund e.V.
Wir vermitteln 1:1-Bildungspatenschaften
zwischen deutschsprachigen Ehrenamtlichen
und Kindern mit Migrationshintergrund aus
Dortmund und Umgebung.

Unser Hauptziel ist es, den kulturellen
Austausch zu fördern und strukturellen
Bildungsbenachteiligungen entgegenzuwirken.
Durch die ehrenamtliche Nachhilfe im
Rahmen der Patenschaften möchten wir
Kindern mit Förderungsbedarf, deren Eltern die
Kosten einer Nachhilfe nicht aufbringen
bessere
Bildungschancen
und
können,
Unterstützung für ihren weiteren Bildungs- und
Lebensweg ermöglichen.
Unterstützt vom Dachverband Schülerpaten
Deutschland e.V., besteht unsere ehrenamtliche Organisation seit 2016 und agiert seit
Mitte 2019 als eingetragener gemeinnütziger
Verein. Unser Team besteht aus jungen
Studierenden und Berufstätigen, die sich gerne
sozial engagieren.

Durch den persönlichen Kontakt zur Familie
können mögliche gegenseitige Vorurteile
abgebaut werden. Die Pat*innen unterstützen
und motivieren die Patenkinder und bringen
ihnen Wertschätzung entgegen. Schülerpaten
Dortmund e.V. schafft zudem Raum für weitere
gemeinsame Aktivitäten.
Wir garantieren eine umfassende Betreuung
sowie Unterstützung der Tandems und bilden
unsere Ehrenamtlichen in regelmäßigen
Seminaren weiter.
Schülerpaten Dortmund e.V. ermöglicht allen
Interessierten, selbst ehrenamtlich und sozial
aktiv zu werden und gleichzeitig wertvolle
Erfahrungen für ihren weiteren Berufs- und
Lebensweg zu sammeln.

Wir freuen uns über das
Interesse an unserem
Verein und eine stetig
wachsende Anzahl an
Patenschaften!

Weitere Informationen und Anmeldung:

Kontakt:

www.schuelerpaten-dortmund.de

info@schuelerpaten-dortmund.de

Schülerpaten Dortmund e.V.

Chancengerechtigkeit
schaffen
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Kulturellen Austausch
ermöglichen
Gesellschaftlichen
Zusammenhalt
fördern
Voneinander lernen.
Einander verstehen.

Kim jesteśmy

Opieka wolontariacka

Tworzenie spójnośći społecznej i prawo do
równych szans -

Nasze indywidualne korepetycje odbywają się
raz w tygodniu przez okres min. sześciu
miesięcy, w miejscu zamieszkania dziecka z
rodziną w celu stworzenia zaufanej rodzinnej
atmosfery.

to jest celem Schülerpaten Dortmund e.V.

Łączymy w pary wolontariuszy mówiących po
niemiecku
z
dziećmi
o
pochodzeniu
migracyjnym z Dortmundu i okolic.

Głównym celem jest promowanie wymiany
kulturalnej i przeciwdziałanie wadliwym
strukturom edukacyjnym.
Naszym zadaniem jest stworzenie lepszych
możliwości
edukacyjnych
dla
dzieci
potrzebujących intensywnego wsparcia. Poprzez
wolontariat chcemy umożliwić dzieciom z
rodzin nie mających wystarczających środków
finansowych udział w naszych, bezpłatnych
korepetycjach i zapewnić im lepsze możliwości
do wyksztalcenia i wyuczenia zawodu.
Nasza organizacja w Dortmundzie, wspierana
przez Organizacje Schülerpaten Deutschland
e.V., została stworzona w roku 2016 i działa od
polowy 2019 roku jako zarejestrowane
niedochodowe stowarzyszenie. Nasz Team
składa się z młodych studiujących i pracujących
ludzi, którzy chętnie angażują się w pracy
socjalnej.

Poprzez bezpośredni kontakt z rodziną, wszelkie
uprzedzenia
ewentualne
będą
szybko
eliminowane.
Wolontariusze
wspierają
i
motywują dzieci potrzebujące pomocy w nauce
oraz okazują im szacunek. Schülerpaten
Dortmund e.V. organizuje również wspólne
spędzanie czasu.
wszechstronna
opiekę
Gwarantujemy
i
poparcie
współpracy.
Dlatego
szkolimy
regularnie naszych wolontariuszy na seminaria.

Schülerpaten
Dortmund
e.V.
umożliwia
wszystkim zainteresowanym udział w takim
wolontariacie
aktywność
zapewniającym
społeczną. W ten sposób można jednocześnie
zdobyć cenne doświadczenia na dalszą drogę
życiową i zawodową.
Cieszymy się z waszego
zainteresowania i z jak
największej ilości opiekunów
do potrzebujących dzieci!

Dalsze informacje i rejestracja:

Kontakt:

www.schuelerpaten-dortmund.de

info@schuelerpaten-dortmund.de

Schülerpaten Dortmund e.V.

Tworzenie
rownych szans
Umozliwic wymiane
kulturalna
Wspierac
spojnosc
spoleczna
Uczyć się od
innych i zrozumieć
siebie nawzajem

