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Komşularınızı en nadir durumlarda seçe-
biliyorsunuz. Onları daha yakından tanımak 
faydalı olabilir, çünkü bir yandan zorlu 
ama aynı zamanda zenginleştirici ve des-
tekleyici olabilecek ilişkiler ortaya çıkabi-
lir. Komşuluk konusunda bir gizli nesne 
resmi “Wimmelbild” ile birlikte yaşamdaki 
çeşitliliğe dikkat çekmek istiyoruz. Farklı 
yaşlarda, farklı kültürlerde, yaşam du-
rumlarında, engelli ve hastalıkları olan ya 
da olmayan insanlar, kapı kapıya yaşarlar. 
Çoğu zaman çevrelerinde yardım etmek 
isteyen veya yardıma ihtiyaç duyan komşu-
ları olduğunu bilmezler. Bu “Wimmelbild” 
kendi komşularızla ilgilenmeye ve başkala-
rının ihtiyaçlarını algılamaya teşvik etmek 
için tasarlanmıştır, çünkü bu birlikte yaşa-
mada önemli bir rol oynar. Benim komşu-
larım arasında kimler var? Kim bana yakın, 
kimleri çok az tanıyorum ve neden böyle? 
Bireyler hakkında ne düşünüyorum? Kom-
şularım arasında nasıl bir yer tutarım? 
Başkalarına yardım ediyor muyum yoksa 
geri mi çekiliyorum? Komşularımdan ne 
bekliyorum? Herkes komşulukta başarılı 
bir birlikteliğe olumlu katkıda bulunabilir. 
Sozialsprengel Hard Derneği olarak, kom-
şuluğun kaynaklarını ortaya çıkarmak aynı 
zamanda önerileri ve teklifleri ve bunların 
nasıl kullanılabileceğini göstermek istiyo-
ruz.

“BENIM MAHALLEMDE 
KİM YAŞIYOR? SIZI 
TANIYOR MUYUM?“

SOZIALSPRENGEL DERNEĞI 
NEDEN KOMŞULUK 
KONUSUNU ELE ALIYOR?
Komşuluk her insanın zaman içinde yüz-
leşmesi gereken bir konudur. Kendi ya-
şam alanınızda, komşularınız arasında 
ve bunun sonucunda da toplumda refah, 
yüksek bir yaşam kalitesini teşvik eder. Bu 
“Wimmelbild” örnek bir birlikteliği temsil 
eder. Kendi Rolünüzü paylaşmak ve sor-
gulamak karşılıklı anlayışı mümkün kılar. 
Sozialsprengel Hard Derneği kendisini bir 
arabulucu ve mahallede birlikte yaşama 
ile ilgili sorular ve konular için bir temas 
noktası olarak görüyor. Mevcut projeler 
örneğin ‚Use what you have‘ ‘(hard.usew-
hatyouhave.at) Uygulaması bu şekilde 
teşvik edilebilir. Bu platform, günlük ola-
rak kullanmadığınız eşyaları paylaşmayı, 
ödünç almayı veya vermeyi kolaylaştırır. 
Bu konuda bilgi veya yetenek paylaşımı da 
mümkündür. Diğer şeylerin yanı sıra, kom-
şular arasında karşılıklı paylaşım yoluyla 
satın alma maliyetlerinden tasarruf edi-
lebilir, çünkü Hard’daki her hanenin kendi 
alet çantasına, kendi Raclette setine veya 
kendi Kütüphanesine ihtiyacı var mı?

“MAHALLEMDE 
KENDİMİ İYİ 

HİSSEDİYOR MUYUM?“

YERLEŞİM YERLERİNDE 
BULUŞMA ETKİNLİKLERİ
Yakın gelecekte Sozialsprengel Derneği 
çeşitli yerleşim alanlarında buluşma et-
kinlikleri düzenleyecektir. Amaç komşuları 
tanımak, ilk temasları kurmak veya mevcut 
ilişkileri derinleştirmektir. Yerleşim alan-
ları sakinleri erken aşamada bilgilendiri-
lecek ve buluşma etkinliklerine katılmaya 
davet edilecektir.

MAHALLENİZDE NELER OLUYOR?
Komşuluk ilişkileri her gün gerçekleşiyor. 
Çoğu zaman, karşı taraf için çok değerli 
olan küçük şeyler ve Jestlerdir. Komşu-
larınizla aranız nasıl? Hangi deneyimleri 
bizimle paylaşmak istersiniz?
Sozialsprengel Hard ile iletişime geçin! 
Tecrübe ve Deneyimlerinizle ilgileniyoruz.

QR-CODE
Diğer dillerde yazıyı 
burada bulabilirsiniz!

“ŞEKERİM BİTİNCE HANGİ 
KOMŞUMUN ZİLİNİ ÇALA-
CAĞIMI BİLİYOR MUYUM?”

ARAMA GÖREVLERİ
• Anneliese anahtarını bulamıyor.
• Pablo babasıyla birlikte fırında Pasta 

pişirdi ve Rainer’a öğle uykusunu böl-
dükleri için bir parça ikram etti.

• Kai oyun bahçesinde yaralandı, Merve 
bunu fark etti ve yardıma koşuyor.

• Stefan ve Maksym posta kutusunu bo-
şaltıyorlar.

• Melanie’nin Keman çalması her yerde 
duyulabiliyor.

• David ödevini yapmaya çalışıyor.
• Enes, Bayan Meier’i bir süredir görmedi 

ve endişeyle nerde olduğuna bakıyor.
• Emil Bebek sonunda uykuya daldı.
• Ruth, bakıcısı Brigitte tarafından çama-

şırları asarken destekleniyor.
• Fiffi kapıya çıkmak zorunda.
• Luca ve arkadaşları spor sahasında za-

man geçiriyorlar.
• Mobil Gençlik çalışması yolda ve genç-

lerle görüşüyor.
• Kedi Mika merdivenlerde kayboldu.
• Bay ve Bayan Todorovic Öğle Yemeğini 

bekliyor.
• Hämmerle ailesi doğum gününü kutlu-

yor.
• Anna, Dejan ve Mia okuldan sonra oynu-

yorlar.
• Deborah ağır taşımak zorunda ve des-

tekleniyor .
• Gerda komşusu Daniela ve oğlu Philip 

için yemek yaptı.
• Müzik Kuryeleri Serenat çalıyor, böylece 

Emilia canlı bir konser dinliyor.
• Peter kıyafet seçiminde önemli bir şeyi 

unuttu, Samet bunu fark etti ve ona yar-
dımcı oldu•

• Hemşireler Birliği çalışıyor.
• Leyla’nın ahşap helikopteri kırıldı ve 

acilen tamir edilmesi gerekiyor.
• Edmund, çöplerin doğru bir şekilde ay-

rılmasını çok önemsiyor
• Oyun bahçesinde birlikte Çay içilir ve 

piknikler yapılır.

ILETİŞİM:
Verein Sozialsprengel Hard
Ankergasse 24
6971 HARD
Austria

E-Mail: sozial@sprengel.at
Tel: +43 5574 74544

Açılış saatleri:
Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr
ve randevu ile

Türkisch


