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ifa
ifa (Inštitút zahraničných vzťahov) sa zasadzuje za mier, vý-
menu a stretávanie. Jeho programy, výstavy, publikácie a pod-
porné prostriedky spoluvytvárajú zahraničnú kultúrnu politi-
ku Nemecka už vyše 100 rokov.

Získavajte novinky o našom inštitúte

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

ifa podporuje nemecké menšiny vo východnej Európe a kraji-
nách Spoločenstva nezávislých štátov v tom, aby pôsobil ako 
občiansky subjekt a premosťujúca organizácia.

Menšiny sú seizmografom demokracie a štátoprávnosti. 
Môžu byť sprostredkovateľom medzi kultúrami a môžu pos-
kytovať obohacujúce impulzy pre spolunažívanie rôznych 
skupín a národností. Podmienkou toho je, aby menšiny mali 
dobré inštitucionálne a osobné postavenie a aby okrem iného 
mali k dispozícii atraktívne programy. 

ifa podporuje prácu organizácií týkajúcu sa kultúry, vzdeláva-
nia a mládeže, presadzuje medzikultúrny dialóg a sprostredko-
váva moderný a otvorený obraz Nemecka.

Program vysielania
Už vyše 25 rokov podporuje ifa programom vysielania nemec-
ké menšiny vo východnej Európe a bývalých krajinách SNŠ. 
Kultúrne manažérky a manažéri a redaktori a redaktori z Ne-
mecka momentálne pracujú z poverenia ifa s nemeckými men-
šinami celkovo v 9 krajinách. Prinášajú nové impulzy, odborné 
vedomosti a kreativitu do hosťovských inštitúcií na mieste a 
do ich projektov. 

Čo sa podporuje?

Kultúrne manažérky a manažéri podporujú prácu súvisiacu 
s kultúrou, mládežou a vzdelávaním tým, že oslovujú hlavne 
mladšiu generáciu nemeckých menšín, a redaktorky a redak-
tori zlepšujú jazykovú kvalitu médií hosťovských inštitúcií a 
rozširujú redakčné siete. Vysielanie tým prispieva aj k rozvoju 
organizácie hosťovských inštitúcií.

Kde?

Program vysielania má momentálne zastúpenie na 21 miestach 
v Kazachstane, Poľsku, Rusku, Rumunsku, Srbsku, na Slo-
vensku, v Česku, na Ukrajine a v Maďarsku.

Žiadosti uchádzačov

Vysielanie manažériek a manažérov kultúry a redaktoriek a 
redaktorov sa realizuje od septembra do augusta a môže sa 
predĺžiť maximálne na 5 rokov. Miesta vysielania sa vypisujú 
každý rok na jar.

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

Vypísanie miest: 
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

Štipendijné programy
Prostredníctvom svojho programu kultúrnych asistentov a 
hospitačného programu podporuje ifa hlavne mladé sily ako 
sú zamestnanci a dobrovoľne angažované osoby z radov ne-
meckých menšín a prispieva k praktickej kvalifikácii a cezhra-
ničnému zosieťovaniu organizácií, redakcií a spolkov nemec-
kých menšín.

Program kultúrnych asistentov

Organizácie nemeckých menšín sa v rámci tohto programu 
uchádzajú pomocou mimoriadneho projektu alebo vývojové-
ho projektu o kultúrnu asistenciu. Po schválení dostane od ifa 
troj až šesťmesačné štipendium na realizáciu a podporu daného 
projektu v rámci organizácie.  

Hospitačný program

V rámci tohto programu získajú dobrovoľníci štipendium 
na obdobie až troch týždňov, aby sa zoznámili s tematickými 
modelmi najlepších postupov a pracovných spôsobov cezhra-
ničnou formou v individuálne zvolenej organizácii nemeckej 
menšiny.

Cestovné štipendium pre sociálne médiá

Cestovné štipendium pre sociálne médiá ponúka mládeži 
možnosť navštíviť rôzne inštitúcie nemeckých menšín ako re-
portérka alebo reportér pre sociálne médiá a z nich referovať 
o ich práci a zážitkoch. Toto štipendium sa udeľuje na obdo-
bie až dvoch týždňov a v spolupráci s mediálnou platformou 
„Mind_Netz“.

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

Podpora projektu
Väčšie, udržateľnejšie projekty podporuje ifa po úzkom doho-
vore so zodpovednými osobami nemeckých menšín v rámci 
uzatvoreného dvojstupňového prideľovacieho procesu.

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

Digitálne projekty
Pomocou digitálnych projektov s nemeckými menšinami sa 
vysielajú cezhraničné impulzy a posilňuje sa regionálna spolu-
práca. ifa iniciuje a podporuje inovatívne projekty a realizuje 
ich spolu so sieťou partnerov nemeckých menšín. 

Mind_Netz

Projekt „Mind_Netz“ poskytuje nemeckým menšinám plat-
formu na sociálnych médiách. Členovia nemeckých menšín a 
zainterestované osoby sa môžu informovať cez rôzne kanály o 
nemeckých menšinách a aktuálnom dianí vo východnej Európe 
a krajinách SNŠ, prichádzať spolu do kontaktu a zosieťovať sa.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de


