
 

 

 برنامه حمایتی صندوق پروژه برلین برای آموزش فرهنگی 

صندوق پروژه برلین برای آموزش فرهنگی، پروژه های هنری را که با مشارکت کودکان، جوانان و بزرگساالن جوان برگزار می شوند 

 میلیون یورو سرمایه موجود است.   2.93حمایت می کند. برای این منظور، 

 چه کسی می تواند انجام شود؟ حمایت در مورد چه چیز و

 شرایط یک پروژه تحت حمایت صندوق پروژه:

 سال تمام هستند که در برلین زندگی می کنند.  27تا  0. شرکت کنندگان بیشتر کودکان، جوانان یا بزرگساالن جوان از 1

جاربی اساسی را در زمینه هنرها و فنون و . یکی از موضوعات اصلی کار هنری است. این پروژه، به شرکت کنندگان امکان می دهد تا ت2

 شیوه های آنها به دست آورند. همه شاخه های هنری ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

. یک موضوع اصلی دیگر، مشارکِت شرکت کنندگان است. شرکت کنندگان، در پروژه و روند آن مشارکت می کنند، ایده های خود را به 3

 از نظر هنری فعال هستند. همراه می آورند و خود

. موضوع اصلی سوم، محتوای پروژه است. شرکت کنندگان، درباره موضوعات و مسائلی که به خود آنها مربوط است یا به آنها عالقمندند 4

توار است و و از نظر اجتماعی مربوط هستند، باهم بحث می کنند. این پروژه بر پایه سبک های زندگی و نیازهای شرکت کنندگان جوان اس

 برنامه ریزی می شود.

. این پروژه همیشه یک همکاری میان حداقل دو مشارکت کننده است. حداقل یک مشارکت کننده از حوزه هنر و فرهنگ )هنرمند، گروه 5

رکز اوقات آزاد، موسسه فرهنگی( با حداقل یک مشارکت کننده از حوزه آموزش )مدرسه، انجمن آموزشی( یا جوانان )باشگاه جوانان، م

 فراغت جوانان، انجمن جوانان( همکاری می کند. موسسات ناحیه اداری برلین می توانند شریک پروژه باشند ولی نمی توانند ذینفع باشند. 

طرح هایی دارای ماهیِت نوعِی پروژه، می توانند مورد حمایت قرار گیرند. این نوع طرح ها از نظر زمانی به صورت مشخص محدود شده 

اند. محتویات و شیوه اجرا، باید در درخواست توضیح داده شوند. ولی طرح هایی نیز می توانند پشتیبانی شوند که بیشتر به یک مشارکت 

آزمایشی مربوط می شوند. پروژه های مشخص در اینجا تنها با شناخت مشترک توسعه می یابند. منظور شعبه های هنرمندان مستقل 

در مراکز آموزش، کودکان و جوانان هستند. به صورت ایده آل، این نوع شعبه ها، تغییراتی «( شعبه ها)»اکز فرهنگی یا مر«( اقامتگاه ها)»

 دائمی را در ساختارهای مراکِز طرف مشارکت کننده باعث می شوند.

 تصمیم گیری درباره درخواست های حمایت با چه معیارهایی انجام می شود؟

 حمایت، به ویژه کیفیت سه موضوع اصلی تمرکز هنری، مشارکت و نیز محتوا است.  موضوع تعیین کننده برای یک

 کیفیت هنری: 

منظور از کیفیت هنری، از یک سو، تخصص طرف شریک هنری است. تخصص نباید حتما ناشی از یک مدرک آموزشی رسمی )مدرسه 

ه است استوار باشد. در درخواست حمایت باید نوشته شود که کدام هنر و غیره( باشد، بلکه می تواند بر تجربه هنری که قبال گردآوری شد

تحلیل هنری، کدام شیوه های هنری یا فعالیت ها و فرایندها در پروژه برنامه ریزی شده اند. طرح های خالقانه و نیز چند زمینه ای، به 

 صورت ویژه در نظر گرفته می شوند.

 مشارکتی:-کیفیت آموزشی

مشارکتی، میزان تخصص فعاالن پروژه در حوزه آموزش، در الویت نخست قرار دارد. از سوی دیگر، پروژه باید -آموزشیدرباره کیفیت 

چنان باز و مشارکتی طراحی شده باشد که افراد شرکت کننده بتوانند به صورت مستقل کار کنند، هم از نظر هنری و هم از نظر محتوا. در 

د که چه نوع آزادی در پروژه وجود دارد که خود شرکت کنندگان می توانند بر آن تاثیر بگذارند و آن را درخواست حمایت می تواند قید شو

 تعیین کنند.

 کیفیت محتوایی:

برنامه های پروژه ای که سبک های زندگی شرکت کنندگان و خود شرکت کنندگان را به عنوان متخصصان این سبک های زندگی تایید می 

اقع می شوند. شرکت کنندگان، درباره موضوعات مربوط به آنها باهم بحث می کنند. به ویژه پروژه هایی در نظر گرفته کنند، مورد حمایت و

می شوند که به صورت مثبت با موضوع گوناگونی برخورد می کنند، که بازتاب دهنده سبک های زندگی جوانان برلین است و عالوه بر آن، 

در نظر می گیرد. گنجاندن نمایندگان شرکت کنندگان یا کارشناسان در موضوع پروژه در طرح پروژه، در آن را از یک منظر انتقادی قدرت 

ارزیابی پروژه تاثیر مثبت دارد. مثال پروژه هایی با موضوع یکپارچگی افراد که خود با یک محدودیت روبرو هستند باید مورد حمایت واقع 

 ت. در ارزیابی پروژه، مشخصات مربوط به استراتژی محتوایی نیز دارای اهمیت هستند. در حالت ایده آل حتی در سطح مدیری -شوند 



 

 

 موجود است. )فقط به آلمانی( دستورالعمل های کامل حمایتاطالعات بیشتر درباره معیارهای حمایت، در 

 چه کسی درباره درخواست های پروژه تصمیم می گیرد؟

در تصمیم گیری درباره پروژه ها، هیئت ژوری جوان، که از جوانان و بزرگساالن جوان تشکیل شده است، هیئت ژوری عادی، و در موارد 

 )فقط به آلمانی( اینجای توانید در مربوط به کمک های سطح باال، شورای مشورتی نیز مشارکت می کنند. افراد موجود در این نهادها را م

 ببینید.

 چه گزینه هایی برای حمایت وجود دارد؟

 پروژه های خالقانه – 1حوزه حمایت 

ر در اینجا پروژه های دارای استراتژی خالقانه مورد حمایت قرار می گیرند. خالقیت می تواند خود را برای مثال در محتوای کنونی پروژه، د

یک استراتژی هنری جدید یا یک روش آموزش جدید نشان دهد. ولی برای مثال می تواند منجر به این امر شود که از طریق پروژه، شرکایی 

 اری کنند که تاکنون این کار را انجام نداده اند. باهم همک

 یورو 23.000یورو تا  5.001میزان حمایت: 

 ماه )پروژه های موفق می توانند یک بار دیگر ارائه شوند( 12مدت زمان پروژه: حداکثر 

 قابل ارائه هستند. -در بهار و پاییز  -مهلت های درخواست: درخواست ها دو بار در سال 

 ، پروژه ها می توانند در ژانویه یا ژوئیه آغاز شوند. ین حالتدر زودتر

 «آغاز کنید» -به اضافه 1مدول 

 27، بیش از همه، افراد دارای معلولیت، افراد دارای سابقه پناهندگی و مهاجرت یا جوانان زیر «آغاز کنید»مخاطب برنامه حمایتِی بالمانِع 

فراد حتما باید درخواست بدهند و پروژه را اجرا کنند. اطالعات بیشتر در سال به عنوان درخواست دهنده هستند. این ا

linwww.durchstarten.ber . 

 پروژه های ساختارساز  – 2حوزه حمایت 

، پروژه های بزرگ با ماهیت ساختارساز مورد حمایت واقع می شوند. ساختارساز برای مثال ممکن است به این معنی 2در حوزه حمایت 

 باشد: 

 که هدف پروژه، از طریق یک مفهوم چند ساله، استمرار است -

 دارد و به زمینه های دیگر نیز تعمیم می یابدکه پروژه یک ماهیت محرک و نمونه  -

 که پروژه از طریق فعاالن مشارکت کننده، از شبکه پایدار آموزش حمایت می کند -

 که پروژه متضمن تغییرات پایداری در ساختارهای شرکای مشارکت کننده است -

اید شرکای آموزش یا شرکای جوان را از حداقل شش ناحیه دارای یک ویژگی در گستره شهر هستند. یعنی، آنها ب 2پروژه های حوزه حمایت 

اثبات شده است. پیش از ارائه  1برلین در خود بگنجانند. به طور معمول منظور از آن پروژه ای است که قبال مثال در حوزه حمایت 

 درخواست، یک مشاوره با شعبه صندوق پروژه برلین برای آموزش فرهنگی توصیه می شود.

 یورو 23.001ت: از میزان حمای

ماه. این امکان وجود دارد که پروژه را سه سال پی در پی درخواست کرد و در صورت امکان یک کمک  12مدت زمان پروژه: حداکثر 

 دریافت کرد.

 مهلت های درخواست: درخواست ها را می توان یک بار در سال در آغاز سال ارائه کرد. 

 د در ماه می آغاز شوند.، پروژه ها می توانندر زودترین حالت

 شراکت ها -به اضافه 2مدول 

تحریک شراکت ها میان شرکای فرهنگی با پتانسیل آشکار توسعه برای یک همکاری دائمی با مراکز آموزش و جوانان از حداقل سه ناحیه 

 برلین، حمایت می شود. 

 یورو 23.001میزان حمایت: از 

 سال پی در پی درخواست کرد، که در آن هر سال یک سرمایه افزایشی باید ارائه شود. مدت زمان پروژه: پروژه ها را می توان سه

 %. حداکثر نصف مبلغ می تواند هزینه های شخصی را پوشش دهد. 70%، در سال سوم  50%، در سال دوم  20سرمایه: در سال نخست  

 ال در آغاز سال ارائه کرد.مهلت های درخواست: درخواست های مربوط به کمک را می توان یک بار در س

 ، پروژه ها می توانند در ماه می آغاز شوند.در زودترین حالت

https://www.kubinaut.de/media/fonds/foerderrichtlinien_2018_neu.pdf
https://projektfonds.kulturprojekte-berlin.de/uploads/downloads/gremien_bpkb_download_2018.pdf
file:///D:/Profiles/alexandragi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZM4B2KPF/www.durchstarten.berlin
file:///D:/Profiles/alexandragi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZM4B2KPF/www.durchstarten.berlin


 

 

 حمایت ناحیه ای پروژه برای پروژه های محلی – 3حوزه حمایت 

پروژه های کوچک در نواحی مستقل مورد حمایت واقع می شوند. مسئول مربوطه، بخش تخصصی هنر و فرهنگ اداره  3در حوزه حمایت 

 ه ای است که مقر مشارکت کننده حوزه آموزش یا جوانان در آن واقع است. ناحی

 یورو 5.000مبلغ کمک: تا 

 ماه 12مدت زمان پروژه: حداکثر 

مهلت های ارائه و درخواست: فرایندهای درخواست و مهلت های متفاوتی ِاعمال می شوند. مهلت ها و لینک های مربوط به سایت های نواحی 

 پیدا کنید. اینجااه با اطالعات مربوط به هر کدام از فرایندها، می توانید در مربوطه را همر

 درخواست ها را چه زمانی می توان ارائه کرد؟

 اعالم می شوند.آگهی های معتبر در وبسایت صندوق پروژه 

 همچنان سوال دارید؟

 در مورد پرسش ها، با کمال میل به مراکز زیر مراجعه کنید:

 یا 800 49 247 - 30(0)49تلفن: +

fondsinfo@kulturprojekte.berlin 
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