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Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) stawia na 
pokój, wymianę i spotkania. Programy, wystawy, publikacje i 
działania wspierające instytutu od ponad 100 lat wpływają na 
zagraniczną politykę kulturalną Niemiec.

Aktualne wiadomości o nas

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

ifa wspiera mniejszości niemieckie w Europie Wschodniej i w 
krajach Wspólnoty Niepodległych Państw w ich działalności 
w charakterze podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i  
architektów porozumienia.

Mniejszości należą do wyznaczników demokracji i 
praworządności. Mogą pośredniczyć między poszczególnymi 
kulturami i wpływać pozytywnie na współistnienie różnych 
grup i narodowości. Warunkiem jest ich instytucjonalizacja 
i wyposażenie kadrowe, ale również dostęp do atrakcyjnych 
programów. 

ifa wspomaga działalność organizacji na rzecz kultury, 
młodzieży i edukacji, wspiera dialog międzykulturowy 
i przyczynia się do postrzegania Niemiec jako kraju 
nowoczesnego i otwartego na świat.

Program delegowania  
pracowników
W ramach programu delegowania pracowników ifa od ponad  
25 lat wspiera mniejszość niemiecką w Europie Wschodniej 
i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Aktualnie 
managerowie kultury i redaktorzy z Niemiec współpracują 
na zlecenie ifa z mniejszością niemiecką w dziewięciu krajach. 
Wzbogacają instytucje goszczące na miejscu i ich projekty nowymi 
impulsami, specjalistyczną wiedzą i kreatywnością. 

Co wspieramy?

Managerowie kultury wspierają działalność na rzecz kultury, 
młodzieży i edukacji. Ich działania skierowane są przede 
wszystkim do młodszego pokolenia mniejszości niemieckiej. 
Redaktorzy przyczyniają się do poprawy jakości językowej 
mediów instytucji goszczącej i oferują jej możliwość rozszerzenia 
kontaktów. Tym samym program delegowania pracowników 
przyczynia się również do rozwoju organizacyjnego instytucji 
goszczących.

Gdzie?

Program delegowania pracowników obejmuje aktualnie  
21 organizacji w Kazachstanie, Polsce, Rosji, Rumunii, Serbii, 
Słowacji, Czechach, na Ukrainie i Węgrzech.

Kariera

Managerowie kultury i redaktorzy wysyłani są na okres 
jednego roku od września do sierpnia, a ich pobyt może 
zostać przedłużony na okres maksymalnie pięciu lat. 
Wykaz organizacji, do których możliwe jest oddelegowanie, 
publikowany jest co roku na wiosnę.

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

Ogłoszenia o naborze: 
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

Programy stypendialne
W ramach programu asystentów kultury i programu 
hospitacyjnego ifa wspiera zwłaszcza młode kadry oraz 
pracowników i wolontariuszy pochodzących z mniejszości 
niemieckiej, daje możliwość uzyskania praktycznych 
kwalifikacji i ponadnarodowego połączenia organizacji, 
redakcji i stowarzy szeń mniejszości niemieckiej w sieć.

Program asystentów kultury

O asystenturę kulturalną ubiegają się organizacje mniejszości 
niemieckiej, które potrzebują wsparcia w celu realizacji 
określonego projektu lub zadania. Po zatwierdzeniu asystent 
kultury otrzymuje od ifa stypendium na okres od trzech do 
sześciu miesięcy na wsparcie i wykonanie tego projektu w danej 
organizacji. 

Program hospitacyjny

W ramach programu hospitacyjnego wolontariusze ubiegają 
się o stypendium ifa na okres do trzech tygodni, aby w ujęciu 
ponadnarodowym poznać określone praktyczne modele 
i sposoby pracy w indywidualnie wybranej organizacji 
mniejszości niemieckiej.

Stypendium na podróż dla reportera 
mediów społecznościowych

Stypendium na podróż dla reportera mediów 
społecznościowych daje młodym ludziom możliwość 
odwiedzenia różnych instytucji mniejszości niemieckiej jako 
reporter mediów społecznościowych i składania stamtąd relacji 
o ich pracy i o swoich własnych przeżyciach. Stypendium 
przyznawane jest na okres do dwóch tygodni we współpracy z 
platformą medialną „Mind_Netz“.

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

Dofinansowanie projektów
Większe, ukierunkowane na zrównoważony rozwój projekty 
ifa  dofinansowuje w ścisłym porozumieniu z osobami 
odpowiedzialnymi z mniejszości niemieckich w ramach 
zamkniętego, dwuetapowego postępowania dotacyjnego.

https://www.ifa.de/foerderungen/
projektfoerderung-deutsche-minderheiten
dmi-projektfoerderung@ifa.de

Projekty cyfrowe
Projekty cyfrowe z mniejszością niemiecką dostarczają 
nowych transgranicznych impulsów i wzmacniają regionalną 
współpracę. ifa inicjuje i wspiera innowacyjne projekty, 
realizując je wspólnie z siecią partnerów z mniejszości 
niemieckiej. 

Mind_Netz

Projekt „Mind_Netz“ oferuje mniejszości niemieckiej 
platformę w mediach społecznościowych. Członkowie 
mniejszości niemieckiej oraz osoby zainteresowane mogą 
poprzez różne ka nały zasięgnąć informacji o mniejszości 
niemieckiej oraz aktual nych wydarzeniach w Europie 
Wschodniej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, mogą 
kontaktować się ze sobą i łączyć się ze sobą w sieć.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de


