Berlin Kültürel Eğitim Proje Fonu destekleme programı

Berlin Kültürel Eğitim Proje Fonu çocuklar, gençler ve genç yetişkinler ile yapılan sanatsal projeleri
destekliyor. Bu amaçla yılda 2,93 milyon Euro kullanıma sunulmuştur.

Ne ve kim desteklenebilir?

Proje fonu tarafından desteklenen proje için şartlar:
1. Katılımcılar çoğunlukla Berlin'de yaşayan 0 ile 27 yaş arası çocuklar, gençler veya genç
yetişkinlerdir.
2. Odaklardan biri sanatsal çalışmalar üzerindedir. Proje, katılımcıların sanat, teknikleri ve yöntemleri
ile kesin tecrübeler edinmelerine olanak tanıyor. Tüm sanatsal dallar kullanılabilir.
3. Diğer bir odak katılımcıların dâhil olmalarına yöneliktir. Katılımcılar projeyi ve akışını belirlemeye
katılıyor, kendi düşüncelerini katıyorlar ve bizzat sanatsal olarak aktifler.
4. Üçüncü odak projenin içeriğine yöneliktir. Katılımcılar kendileriyle ilişkili olan ya da onları ilgilendiren
ve toplumsal önem taşıyan konuları ve soruları irdeliyorlar. Proje genç katılımcıların yaşam dünyaları
ve ihtiyaçları göz önüne alınarak düşünülmüş ve planlanmıştır.
5. Proje her zaman en az iki ortağın işbirliğinden oluşuyor. Sanat & kültür alanından en az bir ortak
(sanatçı, bağımsız grup, kültür merkezi) eğitim (okul, eğitim derneği) veya gençlik alanından (gençlik
kulübü, gençlik merkezi, gençlik derneği) en az bir ortakla birlikte çalışmalıdır. Berlin yönetimi içindeki
kuruluşlar proje ortağı olabilir, ancak destekleme alıcısı olamaz.
Tipik proje karakterine sahip girişimler desteklenebilir. Bu tarz girişimler zamansal açıdan net olarak
sınırlıdır. İçerikler ve uygulama başvuruda tarif edilebilir. Ancak daha çok deneysel ortaklığa uygun
olan girişimler de desteklenebilir. Kesin projeler burada ancak karşılıklı tanışma sonrası gelişir. Burada
bağımsız sanatçıların şubeleri ("Rezidansları") veya eğitim, çocuk ve gençlik merkezlerindeki kültür
merkezleri şubeleri ("Bağlı kuruluşlar") kastediliyor. İdeal olarak bu tarz şubeler katılımcı ortakların
kuruluş yapılarında uzun vadeli değişikliklere yol açıyor.

Destekleme başvuruları hakkında hangi kriterlere göre karar veriliyor?

Destekleme için belirleyici olan özellikle üç ağırlık noktası olan sanatsal odağın, katılımın ve içeriğin
kalitesidir.
Sanatsal kalite:
Sanatsal kalite bir taraftan sanat ortaklarının uzmanlığına ilişkindir. Bu uzmanlığın resmi bir eğitim
diplomasına (sanat yüksekokulu, vs.) dayalı olması zorunlu değildir, uzmanlık daha önce edinilmiş
sanatsal tecrübeye de dayanabilir. Destekleme başvurusunda projede hangi sanatsal irdelemelerin,
sanatsal yöntemlerin veya aktivitelerin ve süreçlerin planlandığı tarif edilmelidir. Yeni tarzda olan, aynı
zamanda alanlar arası girişimler özellikle dikkate alınacaktır.
Pedagojik katılım kalitesi:
Pedagojik katılım kalitesinde bir taraftan proje aktörlerinin pedagojik alandaki uzmanlığı ön plandadır.
Diğer taraftan proje, katılımcıların, hem sanatsal hem de içeriksel açıdan, kendileri belirleyecek şekilde
çalışabilecekleri kadar açık ve yer almalarına uygun tasarlanmış olmalıdır. Destekleme başvurusunda,
projede katılımcıların kendileri etki edebileceği ve belirleyebileceği hangi serbestlik alanının olduğu
tarif edilebilir.
İçeriksel kalite:
Katılımcıların yaşam dünyalarını ve katılımcıların kendilerini bu yaşam dünyalarının uzmanları olarak
kabul eden proje girişimleri desteklenecektir. Katılımcılar kendileri için önemli olan konuları ele
alacaktır. Genç Berlinli insanların yaşam dünyalarında önemli bir yer teşkil eden farklılığı takdir ederek
dikkate alan ve bunları ayrıca güce karşı kritik bir bakış açısından ele alan projeler özellikle dikkate

alınacaktır. Ayrıca katılımcıların temsilcilerinin veya uzmanların proje konusuna ilişkin proje konseptine
dâhil edilmesi proje değerlendirmesine olumlu etki edecektir. Örneğin kaynaştırma konusuna ilişkin
projelere, ideal olarak idari düzeyde de, bizzat engeli olan kişiler iştirak etmelidir. Değerlendirme için
ayrıca içeriksel yaklaşım tarzına ilişkin bilgiler de önemlidir.
Destekleme kriterlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz yer: Komple destekleme yönergeleri
(sadece Almanca).

Proje başvuruları hakkında kim karar veriyor?

Projeler hakkındaki karara gençlerden ve genç yetişkinlerden oluşan Genç Jüri, Normal Jüri ve daha
yüksek destekleme tutarlarında Danışma Kurulu da katılıyor. Bu komitelerde hangi kişilerin
bulunduğunu buradan öğrenebilirsiniz (sadece Almanca).

Hangi destekleme olanakları mevcuttur?
Destekleme sütunu 1 – Yenilikçi projeler
Burada yenilikçi yaklaşıma sahip girişimler desteklenir. Yenilik kendini örneğin güncel proje içeriğinde,
yeni bir sanatsal yaklaşım tarzında veya eşi görülmemiş pedagojik bir yaklaşımda gösterebilir. Ancak
proje sayesinde şimdiye kadar birlikte çalışmamış ortakların işbirliği yapmasından da bu yenilik
oluşabilir.
Destekleme tutarı: 5.001 € ile 23.000 € arası
Proje süresi: maksimum 12 ay (Başarılı projeler bir kez daha sunulabilir)
Başvuru süreleri: Başvurular yılda iki kez, ilkbaharda ve sonbaharda yapılabilir.
Projeler en erken Ocak veya Temmuz ayında başlayabilir.
Modül 1plus – "Durchstarten (Öne Çık)"
Bariyersiz destekleme programı "Durchstarten (Öne Çık)" özellikle engeli olan, mülteci veya göçmen
geçmişine sahip kişilere veya başvuran olarak 27 yaşına kadarki genç insanlara yöneliktir. Bu kişilerin
bizzat başvuruda bulunması ve projeyi gerçekleştirmesi zorunludur. Ayrıntılı bilgiler:
www.durchstarten.berlin.
Destekleme sütunu 2 – Yapı oluşturan projeler
Destekleme sütunu 2'de yapı oluşturan karaktere sahip daha büyük girişimler desteklenir. Yapı
oluşturan örneğin şu anlamlara gelebilir:
- Çok yıllık taslak sayesinde proje sürekliliği hedefliyor
- Proje ilham verici, model tarzı karaktere sahip ve başka bağlamlara aktarılabiliyor
- Proje, katılan aktörlerin arasında kalıcı ağların oluşturulmasını destekliyor
- Proje, katılan ortakların yapılarında kalıcı değişikliklere neden oluyor
Destekleme sütunu 2'deki girişimler şehir çapında etkiye sahiptir. Yani en az altı Berlin ilçesinden
eğitim veya gençlik ortaklarını dâhil etmelidir. Genelde bunlar daha önce, örneğin Destekleme sütunu
1'de denenmiş girişimlerdir. Başvuru yapmadan önce Berlin Kültürel Eğitim Proje Fonu şubesine
danışılması tavsiye edilir.
Destekleme tutarı: 23.001 €'dan itibaren
Proje süresi: maksimum 12 ay. Projeye ardı ardına üç yıl başvurulabilir ve icabında bir destekleme
alınabilir.
Başvuru süreleri: Başvurular yılda bir kez yılın başlangıcında yapılabilir.
Projeler en erken Mayıs ayında başlayabilir.
Modül 2plus - Ortaklıklar
En az üç Berlin ilçesinden eğitim veya gençlik merkezleri ile sürekli işbirliği için görülebilir geliştirme
potansiyeline sahip kültür ortakları arasındaki ortaklıkların teşviki desteklenir.

Destekleme tutarı: 23.001 €'dan itibaren
Proje süresi: Girişimlere ardı ardına üç yıl başvurulabilir, bunun için her yıl artan öz kaynak
sağlanmalıdır.
Öz kaynak oranı: 1. yılda % 20, 2. yılda % 50, 3. yılda % 70. Personel masraflarının maksimum yarısı
karşılanabilir.
Başvuru süreleri: Destekleme başvuruları yılda bir kez yılın başlangıcında yapılabilir.
Projeler en erken Mayıs ayında başlayabilir.
Destekleme sütunu 3 – Küçük banliyö projeleri için ilçesel proje desteklemesi
Destekleme sütünü 3'te tekil ilçelerde daha küçük projeler desteklenir. Eğitim veya gençlik alanından
ortağın merkezinin bulunduğu belediye dairesinin ilgili sanat ve kültür departmanı yetkilidir.
Destekleme tutarı: 5.000 €'ya kadar
Proje süresi: Maksimum 12 ay
Başvuru süreleri ve başvuru: Farklı başvuru işlemleri ve süreleri geçerlidir. Süreleri ve duruma özel
işlemlere yönelik ilgili ilçe sayfalarına ilişkin linkleri burada bulabilirsiniz.

Başvurular ne zaman yapılabilir?

Güncel duyurular proje fonunun web sitesinde ilan edilecektir.

Başka sorunuz var mı?

Sorularınızda bize başvurmanızdan memnuniyet duyarız:
Tel: +49(0)30 30 30 444 49 veya
projektfonds@kulturelle-bildung.berlin

