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Ifa
Ifa (Institutul pentru Relații Internaționale) militează 
pentru pace, schimburi și întâlniri. Programele sale, expoziții, 
publicații și finanţări de proiecte sunt parte componentă a 
politicii culturale externe a Germaniei – de peste 100 de ani.

Vă puteţi informa permanent despre noi

Facebook.de/Mind_Netz 
Facebook.de/ifa
www.ifa.de/foerderungen

Ifa sprijină minoritățile germane din Europa de Est și din 
țările Comunității Statelor Independente (fosta URSS) să 
acționeze ca actori ai societății civile și ca făuritori de punţi 
de legătură.

Minoritățile sunt seismografe pentru abilităţi democratice 
și o funcţionalitate a statului de drept. Ele pot media 
între culturi și impulsiona pozitiv conviețuirea diferitelor 
grupuri și naționalități. Condiția de bază în acest sens este 
ca minoritățile să fie bine reprezentate din punct de vedere 
instituțional și personal și să
dispună printre altele de programe atractive.

Ifa promovează activitatea culturală, educativă și de tineret a 
organizațiilor, sprijină dialogul intercultural și promovează o 
imagine modernă și cosmopolită a Germaniei.

Program de detașare
De peste 25 de ani, ifa sprijină prin programul de detașare 
minorități germane din Europa de Est și Comunitatea Statelor 
Independente. Managerii culturali și redactorii din Germania 
sunt angajaţi de ifa să lucreze cu minorități germane din nouă 
țări, în momentul de față. Ei aduc impulsuri noi, cunoștințe 
de specialitate și creativitate la instituțiile gazdă din teritoriu și 
la proiectele acestora. 

În ce constă sprijinul?

În timp ce managerii culturali sprijină activitatea culturală, 
de tineret și cea educativă a instituţiei gazdă, adresându-
se în special tinerei generaţii a minorităților germane, 
redactorii îmbunătățesc calitatea lingvistică a organului 
mass-media gazdă și extind rețelele redacționale ale acestuia. 
Detașarea contribuie astfel şi la dezvoltarea organizațională a 
instituțiilor gazdă.

Unde?

În prezent, programul de detașare dispune de 21 de posturi în 
Cehia, Kazahstan, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, 
Ucraina și Ungaria.

Aplicare

Detașarea managerilor culturali și a redactorilor se efectuează, 
începând cu luna septembrie până în luna august și poate fi 
prelungită până la maxim cinci ani. Posturile de detașare sunt 
scoase la concurs în fiecare an, primăvara.

www.ifa.de/foerderungen/entsendeprogramm
entsendung@ifa.de 

Anunțuri posturi vacante: 
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

Programe de burse
Cu ajutorul programului pentru asistenți culturali și al 
programului de orientare, ifa sprijină în special personalul 
junior, precum și angajați și voluntari din rândurile 
minorităţilor germane și contribuie la calificarea practică și 
la conectarea internațională a organizațiilor, redacțiilor și 
asociațiilor minorităților germane.

Programul asistenţilor culturali

Organizațiile minorităților germane aplică pentru asistență 
culturală cu un proiect special sau un proiect de dezvoltare. 
În caz de aprobare, organizaţia obține de la ifa o bursă de trei 
până la șase luni pentru îndeplinirea și sprijinirea proiectului. 

Programul de orientare

În cadrul acestui program voluntarii primesc o bursă pentru o 
perioadă de până la trei săptămâni pentru a cunoaște modele 
de bune practici și metode de lucru pe teme specifice la scară 
internațională într-o organizație a minorității germane selectată 
individual.

Bursă de călătorie social-media

Această bursă oferă tinerilor posibilitatea să viziteze în calitate 
de reporter social-media diferite instituții ale minorităților 
germane și să relateze de acolo despre activitatea și evenimentele 
acestora. Bursa se alocă în cooperare cu platforma media 
„Mind_Netz”, pentru o perioadă de până la două săptămâni.

www.ifa.de/foerderungen
dmi-stipendien@ifa.de

Finanţare de proiecte
Ifa sprijină proiecte mai mari, concepute pentru durabilitate, 
în colaborare cu reprezentanții minorităților germane, în 
cadrul unui proces de finanțare în două etape.

https://www.ifa.de/foerderungen/
finanțare proiecte minorități germane
dmi-projektfoerderung@ifa.de

Proiecte digitale
Proiectele digitale cu minoritățile germane creează impulsuri 
transfrontaliere și consolidează cooperările regionale. Ifa 
inițiază și finanţează proiecte inovative și le aplică în colaborare 
cu rețeaua de parteneri ai minorităților germane.

Mind_Netz

Proiectul „Mind_Netz” oferă minorităților germane 
o platformă în rețelele sociale. Membrii minorităților 
germane, precum și persoanele interesate de subiecte 
ale minorităţii se pot informa pe diferite canale despre 
minoritățile germane și evenimentele actuale din Europa de 
Est și și din țările Comunității Statelor Independente, ei pot 
să interacționeze și să se contacteze reciproc.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de


