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ifa podporuje německé menšiny ve východní Evropě a v zemích Společenství nezávislých států při jejich působení v roli
aktérů občanské společnosti a spojovacích článků mezi kulturami.
Menšiny fungují jako seismograf pro demokratičnost a
právní stát. Mohou být zprostředkovateli mezi kulturami a
přinášet obohacující impulzy pro soužití různých skupin a
národností. Předpokladem je, aby byly z institucionálního i
personálního hlediska dobře zajištěny a mimo jiné nabízely
atraktivní programy.
ifa podporuje práci v oblasti kultury, vzdělávání a práci s mládeží v rámci organizací, propaguje mezikulturní dialog a zprostředkovává image moderního a světu otevřeného Německa.

Program pro vysílání pracovníků

Stipendijní programy

Podpora projektů

Prostřednictvím programu pro vysílání pracovníků podporuje ifa již více než 25 let německé menšiny ve východní Evropě
a v zemích SNS. Kulturní manažeři a manažerky a redaktoři a
redaktorky z Německa tak z pověření ifa spolupracují s německými menšinami aktuálně v devíti zemích. Do hostitelských
institucí v jednotlivých lokalitách a do jejich projektů přinášejí
nové impulzy, odborné znalosti a kreativitu

Prostřednictvím programu pro kulturní asistenty a hospitačního programu podporuje ifa zejména zájemce z řad mladých
lidí a rovněž spolupracovníky a dobrovolné spolupracovníky
z německých menšin a přispívá k praktické kvalifikaci a propojení organizací, redakcí a svazů nad rámec státních hranic.

Větší projekty zaměřené na udržitelnost podporuje ifa v úzké
spolupráci s odpovědnými osobami v německých menšinách
v rámci uzavřeného dvoustupňového grantového řízení.

Čeho se podpora týká?

V tomto programu se organizace německých menšin ucházejí
o asistenci v oblasti kultury pro zvláštní projekt nebo rozvojový záměr. Kulturní asistent/asistentka získá v případě schválení
tří- až šestiměsíční stipendium od ifa, určené k realizaci a podpoře příslušného projektu v rámci organizace.

Kulturní manažeři a manažerky podporují práci v oblasti
kultury a vzdělávání a rovněž práci s mládeží, takže oslovují především mladší generaci německých menšin, redaktoři a
redaktorky pak zlepšují jazykovou kvalitu médií hostitelských
institucí a rozšiřují redakční sítě. Vyslání pracovníků tak přispívá i k rozvoji organizace hostitelských institucí.
Kde?
Momentálně je program pro vysílání pracovníků zastoupen
na 21 místech v těchto zemích: Kazachstán, Polsko, Rusko.
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Česko, Ukrajina a Maďarsko.

ifa
ifa (Institut für Auslandsbeziehungen, Institut pro zahraniční vztahy) usiluje o mír, komunikaci a setkávání. Jeho programy, výstavy, publikace a podpůrná opatření spoluutvářejí již
více než 100 let zahraničně kulturní politiku Německa.
Aktuální informace o naší činnosti
Facebook.de/Mind_Netz
Facebook.de/ifa
www.ifa.de/foerderungen

Přihlášky

Program pro kulturní asistenty/asistentky

Hospitační program
V tomto programu získají dobrovolní spolupracovníci stipendium po dobu až tří týdnů, během kterého se seznámí s best
practice modely a pracovními postupy týkajícími se určitého
tématu v individuálně vybrané organizaci nad rámec státních
hranic.
Cestovní stipendium pro sociální sítě

Vysílání kulturních manažerů a manažerek a redaktorů a redaktorek probíhá od září do srpna a období lze prodloužit
maximálně na pět let. Místa pro vysílání jsou vypsána každoročně na jaře.

Cestovní stipendium pro sociální sítě umožňuje mladým lidem
navštívit jako reportér či reportérka pro sociální sítě různé instituce německých menšin a přinášet informace o jejich práci a
o svých zážitcích. Toto stipendium se uděluje po dobu až dvou
týdnů ve spolupráci s mediální platformou „Mind_Netz“.

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

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

Vypsání volných míst:
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

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

Digitální projekty
Digitální projekty s německými menšinami pomáhají vytvářet
přeshraniční impulzy a posilovat regionální spolupráci. ifa iniciuje a podporuje inovativní projekty a realizuje je společně s
partnerskou sítí německých menšin.
Mind_Netz
Projekt „Mind_Netz“ poskytuje německým menšinám platformu na sociálních sítích. Členové německých menšin a další
zájemci mohou prostřednictvím různých kanálů získávat informace o německých menšinách a aktuálním dění ve východní
Evropě a v zemích SNS, navzájem se kontaktovat a propojovat.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de

