Yetenek sponsorluğu
hakkında sorular

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

Đçindekiler
HALLE'DE YETENEK VAR – BĐR BÜRGER.STIFTUNG.HALLE PROJESĐDĐR

3

YETENEK SPONSORLUKLARI ĐLE ĐLGĐLĐ EN ÇOK SORULAN SORULAR

4

 Sponsorluk nedir?
 Yetenek sponsorluğu nedir?
 Genç yeteneklerine yardımda bulunmak için ne gibi olanaklar vardır?
 Örnekler

4
4
4
4
4

GENÇ YETENEKLER

 Yetenek nedir?
 Neden genç yeteneklere yardım ediyoruz?
 Ne gibi yetenek alanları vardır?
 Hangi yetenekler başvurabilir?
 Yetenekler nasıl başvurabilir?
 Yetenek başvurusundan sonra ne olacak?

4
5
5
5
5
5
6

YETENEK SPONSORU OLMANIN YOLLARI

 Kimler yetenek sponsoru ya da destekçisi olabilir?
 Bir yetenek sponsoru nedir?
 Nasıl yetenek sponsorun olabilirim?
 Yetenek sponsoru ile genç yetenek nasıl bir araya gelir?
 Yetenek sponsorluğu ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer hususlar.

6

 Bir yetenek destekçisi nedir?

6

 Yetenek destekçisi nasıl olunur?

7

 Nerede danışmanlık alınabilir?

7

 Bir yetenek destekçisi genç yeteneği seçebilir mi?

7

 Yetenek destekçisi olarak bir bağış belgesi alınabilir mi?
 Yetenek sponsoru ya da yetenek destekçisi olarak, kamuoyunda anılmam mümkün mü?
 Başka yetenek sponsorları ile nasıl fikir alışverişinde bulunabilirim?
 Yetenek sponsorluğumda anlaşmazlıklar olduğunda nasıl davranmalıyım?
 Bir yetenek sponsorluğunun bağlayıcılığı nedir?
 Bir yetenek sponsorluğunun süresi nedir?
 Bir yetenek sponsorluğu bitiminden önce feshedildiğinde ne olur?

7

6
6
6
6

7
7
8
8
8
8

BAŞKA DESTEK OLANAKLARI

8

Ağız propagandası

8

Bağışlar

8

Muhataplarınız

9

-2-

Halle'de Yetenek var – Bir BÜRGER.STIFTUNG.HALLE projesidir
Olanakları keşfetmek!
Her çocukta yetenek vardır - ancak her çocuğun yeteneğini keşfedebilmesi için gereken olanakları yoktur.
Yetenek sponsorlukları ile çocuklara, yeteneklerini geliştirme olanağını sunuyoruz.
Bu amaçla, genç yetenekleri ve - zamanını harcayarak veya bağışta bulunarak - bu çocuklar için özveride
bulunacak olan yetenek sponsorlarını arıyoruz.

Siz de katılın!
Çocukların yetenekleri çok çeşitli olduğu gibi, onlara destek vermenin olanakları da çok çeşitlidir.
Yetenek sponsoru olarak, beceri ya da bilginizi doğrudan genç bir yeteneğe verebilirsiniz.
Vaktiniz kısıtlı olmasına rağmen yine de çocuklara etkili bir şekilde destek vermek mi istiyorsunuz?
Yetenek destekçisi olarak bağışınızla bir veya birden fazla genç yeteneğe kalıcı olarak destek
verebilirsiniz

Yetenekleri bulmak!
"Yetenekli çocuklar" bir başvuru süreci sonucunda seçilir.
5 –13 yaş arası her çocuk, kendi başvuru profilinde kendisinin neleri çok iyi becerebildiğini ve neden bir
yetenek sponsorunu istediğini tarif edebilir.
Bunun dışında ebeveynler ya da okul veya benzeri kurumlar da öneride bulunabilir.

Sponsorluklar için aracılık yapmak!
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE, yetenek sponsorlukları için aracılık yapar ve eşlik eder. Sponsorlarımız
görevlerine hazırlanır ve onlara eşlik edilir.
Bir sponsorluk üstlenmeye ilgi duyar mısınız? Genç yetenekler için bağışta bulunmak mı istiyorsunuz?
Size memnuniyetle danışmanlık ederiz. Leipziger Strasse 86 adresinde bulunan proje ortağımız olan
Gönüllüler Acentesinde (Freiwilligen-Agentur), her salı ve cuma günü, saat 14 ila 18 arası "Halle'de
Yetenek var" elemanları sizi bekliyor. Beklememeniz için, 0345/2002810 numaralı telefonu arayarak
önceden randevu almanızı rica ederiz.

Proje ortaklarımız
"Halle'de Yetenek var" adı altındaki girişim ortaklığı, olabildiğince çok sayıda çocuğa olanaklar
sunabilmek amacıyla kurulmuştur. Girişim ortaklığı halihazırda şu ortaklardan oluşmaktadır:
Bürger.Stiftung.Halle
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis Derneği
Volksbank Halle (Saale) eG
Weisenburger Immobilien
Ströer – Deutsche Städte Medien GmbH
Villa Jühling Derneği
Rademacher Immobilien
Halle/ Saalkreis Rotary Kulübü
Đleride daha başka ortaklar da katılabilir.
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'nin "Halle'de Yetenek var" adlı projesine ilgi duyduğunuz için memnuniyet
duyuyor, sorularınızın burada yanıt bulacağını umuyoruz.
Juliane Graichen
(Proje müdürü)
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Yetenek sponsorlukları ile ilgili en çok sorulan sorular
 Sponsorluk nedir?
Bir kişinin kendini gönüllü olarak birine bakmak zorunda tutmasına, sponsorluk denir. Alman kültüründe
en yaygın sponsorluk türü, vaftiz velayetidir - ancak şehir sponsorlukları da uzun geçmişi olan bir
sponsorluk türüdür. Uluslararası sponsorlukların dışında, yerel alanda da birçok sponsorluk biçimi vardır.
Yerel sponsorluklarda, sponsorluğu üstlenen kişiler, belirli bir hedef kitleye (çocuklar, genç
anneler, vs.) özel sponsorluklarla destek verir.
Bunların örnekleri aile ya da iş sponsorlukları olup, bir diğer özel biçimi ise yetenek
sponsorluğudur.

 Yetenek sponsorluğu nedir?
Yetenek sponsorlukları, çocuklara yeteneklerini keşfetme ve geliştirme şansını tanır.
Bir yetenek sponsoru aracılığı ile, çocukların belirli bilgi alanlarındaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak
tanınıyor.

 Genç yeteneklerine yardımda bulunmak için ne gibi olanaklar vardır?
Siz genç yetenekleri kalıcı biçimde desteklemek istiyorsunuz. Özverinizi iki türde gösterebilirsiniz:

Yetenek sponsoru olarak
Genç yeteneklere vermek istediğiniz, özel bir yetenek ya da bilgiye sahip misiniz?
O halde Yetenek sponsorları profili başlıklı formu doldurarak yetenek sponsoru olmak için başvurunuz.
Uygun bir genç yeteneğin seçilmesi için size danışmanlık ve sponsorluğunuzda eşlik ederiz.

Yetenek destekçisi
Vaktiniz kısıtlı olmasına rağmen yine de çocuklara etkili bir şekilde destek vermek mi istiyorsunuz?
Yetenek destekçisi olarak, bağışınızla genç yeteneklerin etkili biçimde destek görmelerine vesile
olabilirsiniz.
Yetenek destekçisi profili başlıklı formu doldurarak, bağışınızın tutarını ve hangi yetenek alanında
kullanılmasını istediğinizi belirtiniz.

 Örnekler
o

Bir üniversite öğretim görevlisi, genç bir mucidi bir stajla destekleyerek gencin yetenek
sponsorluğunu üstlenebilir.

o

Bir spor meraklısına ücretsiz üyelik tanıyarak, bir spor kulübü yetenek sponsoru olabilir.

o

Bir vatandaş bağışta bulunarak bir çocuğun piyano dersi alma hayalinin gerçekleşmesine neden
olabilir.

Genç yetenekler
 Yetenek nedir?
Yetenek kelimesi genellikle olağanüstü bir beceri için kullanılır. (Yeteneğin Almancadaki karşılığı olan
'Talent', Latincede vergi anlamına gelen 'talentum' kelimesinden gelir). Yetenekler, farklı farklı bilgi ve
beceri alanlarında bulunabilir.
Her çocukta nispeten büyük özel bir yeteneğin yattığını varsayıyoruz.
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 Neden genç yeteneklere yardım ediyoruz?
Maalesef her çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmeye olanağı yoktur.
Başka çocukların, olağanüstü yeteneklerini tam olarak geliştirmek için özel desteğe ihtiyaçları vardır.
Çocukların ebeveynleri ile okullar her zaman bu desteği veremeyebilirler.

 Ne gibi yetenek alanları vardır?
Çok değişik türde yetenekler olabilir... Farklı farklı genç yeteneklerini 5 ayrı kategoriye bölmeye karar
verdik.
1. Sanatsal yetenekler: Müzik, edebiyat, ressamlık, tiyatro vb. alanlarda ilgiler
2. Teknik veya fen bilimleri yetenekleri: Fen bilimleri ve teknik alanlarda deney yapan veya genç
"mucit" olarak dikkat toplayan yetenekler
3. El sanatları yetenekleri: Çömlekçilik, halıcılık, matbaacılık, marangozluk gibi geleneksel el
sanatlarına ilgi duyan becerikli genç yetenekler
4. Sosyal yetenekler: Özel bir yardımseverlik göstererek ya da kurullar, öğrenci temsilcilikleri,
dernekler vb. yerlerde faaliyet vererek dikkat çekenler
5. Spor yetenekleri: Satranç, akrobatlık, dans veya yüzme gibi alanlarda sportif bir azmi geliştirerek
hareket edenler.

 Hangi yetenekli kimseler başvurabilir?
5-13 yaş arası tüm Halleli çocuklar başvurabilir ya da önerilebilir.
Ancak tüm çocukların desteklenmesi mümkün olmadığı için, "yetenekli çocuklar" bir başvuru süreci
sonucunda seçileceklerdir.

 Yetenekler nasıl başvurabilir?
Matbu başvuru formlarında (Çocuk yetenekler Profili) her çocuk, neyi çok iyi becerdiğini ve neden bir
yetenek sponsoru istediğini kendisi tarif edebilir.
Ancak ebeveyn ya da öğretmenler de öneride bulunabilir.
Kreş, ilkokulları ve gençlik dairesinin sosyal kurumlarından özel olarak önerilerde bulunmaları isteniyor.
Destek verilen çocukların %50'sinin özellikle yardıma muhtaç ailelerden gelmesi tercih edilmektedir.
Bundan dolayı, tüm ebeveynleri, ailevi durumlarıyla ilgili geri bildirim formunu doldurup, posta ya da faks
yoluyla BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'ye göndermelerini rica ederiz. Verilen bilgiler gizlilik içinde işletilir ve
üçüncü kişilere iletilmezler.

 Yetenek başvurusundan sonra ne olacak?
Her iki bilgi formu doldurulmuş halde hazır bulunduktan sonra, yetenekli çocuklar ve ebeveynleri yetenek
toplantısına davet edilirler. Bu buluşmada tüm detaylar açıklanıp tüm diğer sorular yanıtlanacaktır.
Başvuru sürecinden başarılı geçebilmiş genç yetenekler, "yetenek havuzu"muza alınırlar.
Yeteneklerin atanması anonim olarak ve müzik, teknik, fen bilimleri, el sanatları, spor ve sosyal alanı
olmak üzere yetenek alanlarına göre yapılır. Bu noktadan sonra uygun bir yetenek sponsorunun atanması
için engel kalmamış olur.
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Yetenek sponsoru olmanın yolları
 Kimler yetenek sponsoru ya da destekçisi olabilir?
Genel kural olarak, 18 yaşını tamamlamış her vatandaş ile her organizasyon ya da işletme yetenek
sponsoru olabilir.

 Bir yetenek sponsoru nedir?
Bir yetenek sponsoru olarak, sahip olunan beceri ya da bilgi doğrudan genç yeteneklere verilir.
Yetenek sponsoru olarak kişisel özveride bulunarak, genç yetenekleri sahip olduğunuz deneyim ve
heyecandan faydalandırabilirsiniz.

 Nasıl yetenek sponsorun olabilirim?
Genç yeteneklere vermek istediğiniz, özel bir beceri ya da bilgiye sahip misiniz?
O halde Yetenek sponsorları profili başlıklı formu doldurarak posta ya da faks yoluyla
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'ye gönderiniz.
Bunun üzerine, sizi detaylar hakkında bilgi vermek ve sorularınızı yanıtlamak üzere, küçük çapta bir
sponsor toplantısına davet edebiliriz.
Sizinle özel bir görüşme yaparak, size danışmanlık edebilir ve desteğinize uygun bir genç yeteneği
önerebiliriz.

 Yetenek sponsoru ile genç yetenek nasıl bir araya gelir?
Uygun bir genç yeteneğin seçilmesi için size yetenek sponsoru olarak danışmanlık ve sponsorluğunuzda
eşlik ederiz.
Genç yetenek ve ebeveyni ile buluşmada, tüm ilgililer ilk izlenimler edinebilir ve yetenek sponsorluğu
seçimini onaylayabilir ya da reddedebilir.
Tüm taraflar kabul edildiği takdirde, yetenek sponsorluğu için güvenilir bir temel oluşturan bir anlaşma
imzalanır.

 Yetenek sponsorluğu ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer hususlar.
Söz konusu becerinizin başkalarına aktarılması konusundaki kalifikasyonunuzu sorgulamak zorunda
olduğumuzu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.
Çocukların güvenliği için ayrıca genel olarak yetenek sponsoru olacak kişiden bir iyi hal kağıdı istemek
zorundayız. Bunun masraflarını memnuniyetle karşılarız.

 Bir yetenek destekçisi nedir?
Bir yetenek destekçisi, bağışta bulunarak yetenekli bir çocuğun kalıcı şekilde desteklenmesini sağlar.
Sizin yardımınız sayesinde, BÜRGER.STIFTUNG.HALLE adlı vakfımız, yetenek sponsorluklarına aracılık
ve eşlik edebilecektir.
Ayda 25 Avro ya da bir defaya mahsus 250 Avro'dan başlayan bir bağışta bulunarak bir yıl boyunca
yetenek destekçisi olursunuz ve bağışınızın kullanılacağı yetenek alanını belirleyebilirsiniz. Sizi destek
gören yeteneklerin becerilerini sundukları organizasyonlara seve seve davet edeceğiz.
Ancak bundan başka her bağış meblağı da yetenekli çocukları desteklemek için faydalı olabilir.
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 Yetenek destekçisi nasıl olunur?
Yetenek destekçisi profili formunda verdiğiniz bilgilere dayanarak, desteğinizin türünü ve kapsamını
belirleyen bir anlaşma düzenlenir.
Yetenek destekçisi olarak internet formunu doldurabilirsiniz ve posta da ya faks yoluyla
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'ye gönderebilirsiniz.

 Nerede danışmanlık alınabilir?
Size memnuniyetle danışmanlık ederiz. Leipziger Strasse 86 adresinde bulunan proje ortağımız
Gönüllüler Acentesinde (Freiwilligen-Agentur), her salı ve cuma günü, saat 14 ila 18 arası "Halle'de
Yetenek var" elemanları sizi bekliyor.
Beklememeniz için, önceden telefonla randevu almanızı rica ederiz: 0345/2002810.

 Bir yetenek destekçisi genç yeteneği kendisi seçebilir mi?
Bir yetenek destekçisi, BÜRGER.STIFTUNG.HALLE'nin yetenek desteğini yapacağı yetenek alanını
belirleyebilir.
Size yetenekli çocuklardan örnekleri sunmaya ve sizi genç yeteneklerin becerilerini sundukları
organizasyonlara davet etmeye seve seve hazırız.
Bunun dışında "Halle'de Yetenek var" projesi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bizimle irtibata geçiniz.
Desteğiniz için uygun yollar elbette bulunacaktır.

 Yetenek destekçisi olarak bir bağış belgesi alınabilir mi?
Bir yetenek destekçisi bağışın yapıldığı yılın ertesi yılının Mart ayına kadar, yaptığı bağışa karşılık bir
bağış belgesi alabilir.
Lütfen bu isteğinizi, yetenek destekçisi profilinizde belirtiniz.

 Yetenek sponsoru ya da yetenek destekçisi olarak, kamuoyunda anılmam
mümkün mü?
Yapılan özveri, meçhul kalmamalıdır. Örnek birer davranış sayılacak sponsorluk veya destekçilik faaliyeti,
başka vatandaşların da faaliyete geçmeleri için örnek ya da vesile olabilir.
Ancak özel kişi olarak anılmak istemeyen ya da adları ister istemez bir kurumla bağdaştırılan yetenek
sponsorları veya destekçileri söz konusu olduğunda, proje yönetimi kamuoyuna tanıtım şekli hakkında
karar verme hakkını kendine saklı tutar.
Ticari işletme sahipleri ve serbest meslek icra edenler için genelde ya bir bağış belgesi tanzim
edilebilecek veya kamuoyuna etkili bir tanıtım yapılabilecektir.

 Başka yetenek sponsorları ile nasıl fikir alışverişinde bulunabilirim?
Tüm yetenek sponsorlarına, soruları ve yaşadıkları sorunlarla bize danışmalarını öneririz.
Başka sponsorlarla fikir alışverişinde bulunmak, ilginç yaklaşım ve temaslara neden olabilir. Dolayısıyla
düzenli olarak ve rahat bir ortamda bir nevi "Sponsorlar kulübü" toplantılarını organize etmek bizim için
önemlidir.
Bu "Sponsorlar kulübü"nün biçim ve içerik açısından geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Lütfen bize
sponsorlar toplantıları ile ilgili dileklerinizi Yetenek sponsorları profili formunda bildiriniz.
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 Yetenek sponsorluğumda anlaşmazlıklar doğduğunda nasıl davranmalıyım?
Bir sponsorlukta, farklı kişilik ve beklentiler karşı karşıyadır.
Sorunlu durumlar söz konusu olduğunda, bizimle ve yetenek sahibinin ebeveyni ile görüşmeye
çalışmanızı rica ederiz. Başka sponsorlarla fikir alışverişinde bulunmak da yardımcı olabilir.

 Bir yetenek sponsorluğunun bağlayıcılığı nedir?
Bir yetenek sponsorluğuna karar verdiğinizde, siz ve proje kurumu arasında bir anlaşma imzalanır.
Bu anlaşmanın amacı, sponsorluğun tüm ilgililer için sağlam bir temele dayanmasıdır.

 Bir yetenek sponsorluğunun süresi nedir?
Bir yetenek sponsorluğu en az 3 ay ve en fazla 1 yıl sürecektir.
Yetenek sponsorluğunuzu uzatmak istediğinizde, bu konuyu bizimle görüşerek kararlaştırabilirsiniz.

 Bir yetenek sponsorluğu bitiminden önce feshedildiğinde ne olur?
Beklenmedik olay veya gelişmeler bir yetenek sponsorluğunun devamını tehlikeye atılmasına neden
olduğunda, özel bir konuşma çerçevesinde tüm ilgililerle çözümler arayacağız.

Destek olmanın başka yolları
Ağız propagandası
Yetenek sponsorluğu olanaklarımızı beğendiyseniz, lütfen başkalarına da bahsedin! Olumlu tarifiniz her
türlü reklam kampanyasından daha etkilidir!
Fazladan her yetenek sponsoru ile Halleli bir çocuk daha, kendi yeteneklerini geliştirme olanağını yakalar.

Bağışlar
Yetenek sponsorluğu olanağımızı beğendiniz, ancak vaktiniz kısıtlı mı?
O halde, "Halle'de Yetenek var" için bağışta bulunun.
Her meblağ faydalıdır ve yetenekli çocuklara, yeteneklerini geliştirmeleri için yardımcı olur.
Tüm burada sayılan bağış meblağları sadece örnek içindir - özveriniz için herhangi bir sınırımız yoktur!

Yetenekleri ortaya çıkarmak
Çocuk ve gençlerde, dikkate değer birçok potansiyel bulunduğunu göstermek istiyoruz. Bu amacımızı,
100 Avro tutarında sembolik bir afiş bağışı ile destekleyiniz.

Yetenekleri bir araya getirmek
Çocukların ortak özelliklere sahip bireylerin arasında kendilerini iyi hissettiklerini ve birbirlerini başarıya
sürüklediklerini biliyoruz. Çocuğun kendi yeteneğini sunabilmesi de, çocuk için önemli deneyim sayılır ve
onu daha fazla azim göstermeye yönlendirir. 500 Avro ile, bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye
yardımcı olabilirsiniz.
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Bürgerstiftung Halle'nin bağış için banka hesapları
Kullanım amacı:

Halle'de Yetenek var (Halle hat Talent)

Hesap no.:

107 172 737

Banka şb. kd. (BLZ): 800 937 84 (Volksbank Halle)
Vergi numarası: 111/142/06751

Muhataplarınız
Proje yönetimi:

Juliane Graichen ve Thomas Kupfer
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE vakfı
Wilhelm-Külz-Straße 2-3
06108 Halle (Saale)
www.halle-hat-talent.de
e-posta: info@halle-hat-talent.de
Telefon: 0345/685 87 96

Danışma:

Wiebke Mandel ve Davia Bukowsky
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis derneğinde.
Leipziger Straße 82
06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345/200 28 10
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