Halle'de Yetenek var
Bir BÜRGER.STIFTUNG.HALLE projesidir

YETENEK SPONSORLARI PROFĐLĐ
ĐRTĐBAT BĐLGĐLERĐ
Adı, Soyadı:

e-posta:

Adresi:

Tel.:

Doğum tarihi:
Lütfen bize önce 'Halle'de Yetenek var' projesini nereden duyduğunuzu bildiriniz.
 Basından
 Eş/Dost/Tanıdıklardan
 Başka yerden: .............................................................................................
YETENEK SPONSORU OLMAK
'Halle'de Yetenek var' projesinde ilginizi çeken nedir?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Neden Yetenek sponsoru olmak istiyorsunuz?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Çok sayıda değişik Yetenek vardır - biz yetenekleri beş farklı alana böldük:
a) Sanatsal yetenekler: Müzik, edebiyat, ressamlık, tiyatro vb. alanlarda ilgiler
b) Teknik veya fennî yetenekler:: Fen bilimleri ve teknik alanlarda deney yapan veya genç "mucit"
olarak dikkat toplayan ya da "genç bilgisayar uzmanları" olan yetenekler
c) El sanatı yetenekleri: Çömlekçilik, halıcılık, matbaacılık, marangozluk gibi geleneksel el
sanatlarına ilgi duyan becerikli genç yetenekler
d) Sosyal yetenekler: Özel bir yardımseverlik göstererek ya da kurullar, öğrenci temsilcilikleri vb.
yerlerde faaliyet vererek dikkat çekenler
e) Spor yetenekleri: Satranç, akrobatlık, dans veya yüzme gibi alanlarda sportif bir azmi geliştirerek
hareket edenler.
Hangi yetenek alanıyla ilgileniyorsunuz? (birden fazla alanı seçebilirsiniz)
A

B

C

D
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E
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KENDĐ HAKKINIZDA
Çocuklarla ilgili ne gibi deneyiminiz var?
a) Kendi çocuklarınız/torunlarınız var mı?
................................................................................................................................................
b) Kendi çocuklarınızla/Başka çocuklarla düzenli olarak görüşüyor musunuz?
................................................................................................................................................
c) Daha önce bir sponsorluk görevini üstlenmiş mısınız?
................................................................................................................................................
d) Başka deneyimleriniz: ...........................................................................................................
................................................................................................................................................
Genç yeteneklere vermek istediğiniz bilgi ya da becerileriniz nelerdir?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bu becerinizi başkalarına vermek için ne gibi kalifikasyonlara/gereksinimlere haizsiniz?
 Meslek eğitimi/Yüksekokul öğrenimi:
 Meslek/Şirket:
 Đlgi alanları/Fahri görevler:
 Başka alanlar: ...............
YETENEK SPONSORLUĞUNUN ÖZELLĐKLERĐ
Yetenek sponsorluğunuzdan beklentileriniz nelerdir?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Genç yetenekte ne gibi özelliklerin bulunmasını istersiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Çocuğun annesi-babası/velisinden ne gibi bir destek görmeyi beklersiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Yetenek sponsorlukları en az 3 ay ve en fazla 1 yıl sürecektir. Yetenek sponsorluğunuzun ne
kadar sürmesini istersiniz?
 3 ay

 1 yıl

 6 ay

 Farklı süre: ...............

Bilgilerinizi ne şekilde aktarmak istersiniz?
 Düzenli ders vererek
(örneğin her hafta ya da iki haftada
bir)
 Tatil ya da hafta sonu kursları ile

 Staj vererek
 Atölyede
 Başka şekilde: ...............

Olası soru ve sorunlar için tüm yetenek sponsorlarına düzenli olarak aralarında görüşme ve fikir
alışverişinde bulunma olanağını sunmak istiyoruz (tahminen her 3 ayda bir).
Böyle bir olanağa ilgi duyar ve bu tür bir "sponsorlar kulübü"ne üye olur musunuz?
................................................................................................................................................
Yetenek sponsorluğunuzun desteklenmesi veya kendinizi bu göreve hazırlamanızla ilgili özel dilekleriniz
var mı?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
YETENEK SPONSORLARININ TANITILMASI
Yetenek sponsoru olarak gösterdiğiniz özverinizin kamuoyuna tanıtılmasını kabul eder misiniz?
 Evet
 Hayır
Cevabınız evet ise: Yetenek sponsoru olarak gösterdiğiniz özverinizle
 özel kişi olarak mı yoksa
 bir kurum ya da şirketin temsilcisi olarak mı tanıtılmak istersiniz?
(Đkinci durumda, proje yönetimi kamuoyuna tanıtımın kapsamı ve şekli hakkında karar verme yetkisini kendisine saklı tutar.)
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GÜVENLĐK
Kişisel sponsorluklarda çocukların güvenliği için özel güvenlik önlemleri gerekmektedir.
Bize polis tarafından tanzim edilen güncel bir iyi hal kağıdınızı vermeyi kabul eder misiniz?
(Masraflarını memnuniyetle karşılarız)
 Evet
 Hayır, çünkü ...............

GĐZLĐLĐK ĐLKELERĐ
Verileriniz üçüncü kişilere iletilmeyecektir ve sadece genç yeteneklerle yetenek sponsorlarının arasında
aracılık yapmak üzere kullanılacaktır.
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'ye ait başka neşriyatların da size gönderilmesini ister misiniz?
 Hayır
 Evet, şunların:
 "Halle'de Yetenek var" ve BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'nin başka organizasyon ve
projeleri hakkında bilgiler
 Eğitim olanakları hakkında bilgiler

………………………..

……………………………………………..

Yer/tarih

Đmza
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