Broşür – 6 Sayfa – Ebeveynler için

1. Sayfa
comMIT!ment’ta eğitim size ne kazandırır?


Bir katılım sertifikası



Staj/eğitim/yüksek öğrenim başvurularında kişisel angajmanın gösterir.
Angajmandan kasıt: Açık fikirlilik, öğrenmeye hazır olmak. Bunlar başvuru
sürecinde hep avantaj sağlamaktadır.



Yeni iş alanları hakkında bilgi edinme (Sosyal çalışma, çocuk gelişimi öğretmenliği)



Okul sonrası bakım kuruluşları, gençlik evleri gibi kurumlarda ücretli olarak çalışma
için gerekli yeterlilikleri kazandırır,



Pedagojik çalışmalarla ilgili yeni bilgi ve yöntemleri öğretir



Yeteneklerinizi ve özgüveninizi geliştirir



team!er ağına dahil edilme

2. Sayfa
Bizimle iletişime geçin:
comMIT!ment
Jungenarbeit Hamburg e.V. (Tescilli Hamburg Erkek Çocukları Çalışma Derneği)
Adres: Bramfelder Straße 102 B
22305 Hamburg
Telefon: 040 / 607 85 919
E-Mail:commitment@jungenarbeit.info
www.jungenarbeit.info/commitment
Jungenarbeit Hamburg e.V., Gençlik Yardımı Bağımsız Kuruluşuna bağlı, kar amacı
gütmeyen bir kurumdur. Kurumumuz, Almanya Sosyal Refah Kuruluşları Birliği ve BAG
Jungenarbeit e.V. üyesidir.

3. Sayfa

comMIT!ment
Dikkatlilik, çeşitlilik ve onur için çaba için faaliyet yürütü.

4. Sayfa
comMIT!ment’ın hedefleri


Ayrımcılığa ve dışlanmaya uğrayan ve uğramış insanları güçlendirmek,



Bireylerin tecrübelerini bağımsız, duyarlı ve özgüvenli kişilik olşumu için
kullanmalarını sağlama.



Irkçılık, cinsiyetçilik ve homofobiden uzak, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir
ortak yaşamaın yolunu göstermek



Duyarlılık vasfını ve ifade yeteneğini güçlendirmek,



Günlük hayatta kendi kendine yetebilmenin sağlanması



Şiddete başvurulmadan iletişim kurmanın ve insanlarla bir arada yaşamanın
kalıcılığını sağlama



Sosyal yetenekleri geliştirmek

5. Sayfa
comMIT!ment nedir?
comMIT!ment projesi 16 ile 27 yaşları arasında olan erkek çocuklarına ve genç erkeklere
yöneliktir. Sizi, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu bir ortak yaşamı desteklemeye
çağırıyoruz
Biz genç insanları ırkçılık, kadın ve homoseksüel düşmanlıklarına karşı duyarlı hale
getirmek ve onları dikkatlilik, çeşitlilik ve değerlere ilişkin görevlerinde desteklemek
istiyoruz.
Proje iki adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda ilgililer üç veya beş saatlik bir eğitime
(Workshop’a) katılırlar. Burada projenin kendisi ve temel ağırlık noktaları hakkında bilgi
edinme imkanı sağlanmaktadır.
İkinci adımda genç erkekler team!er eğitimine katılabilirler. Biz genç insanların yaşam
dünyalarını en iyi kendilerinin tanıdığına inanıyoruz.
Bu yüzden eşitliğe dayanan bir ortak yaşamın yollarını kendi başlarına bulmalarında
yardımcı oluyoruz. Bu eğitim sayesinde katılımcılar bilgi ve tecrübelerini yaşıtlarına
aktarma şansı bulurlar.

6. Sayfa
comMIT!ment’in sunduğu hizmetler:


team!er eğitimi (Kural olarak haftada bir kez 2 saatliğine ve toplamda 25 sefer
buluşuyoruz.),



team!er olarak bilgi ve birikimlerinizi yaşıtlarınıza iletme şansı



Irkçılık, kadın ve eşcinsellik düşmalığı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim,



Toplumsal çeşitlilik ve tüm cinsiyetlerin eşitliği için yapılabilecekler konusunda
konuşmalar,



Pedagojik metodlar üzerine tiyatro deneyimleyebilme imkanı,



Şiddetten uzak iletişimin öğrenilmesi için stratejile



Okul sınıflarının yönetimi ve grup oluşturma ile ilgili tecrübe edinme şansı



comMIT!ment’in konu alanları ile ilgili insanlarla bilgi alışverişinde bulunma şansı.

