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Az ifa
Az ifa (Külföldi Kapcsolatok Intézete) kiáll a békéért, az esz-
mecseréért és a találkozásokért. Programjai, kiállításai, publi-
kációi és támogatási intézkedései szerepet játszanak Németor-
szág kulturális külpolitikájában – több mint 100 éve.

Segítségünkkel maradjon mindig tájékozott

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

Az ifa támogatja a német kisebbségeket Európa keleti rész-
ében és a Független Államok Közösségének országaiban ab-
ban, hogy civil társadalmi résztvevőként és hídépítőként vál-
lalhassanak szerepet.

A kisebbségek a demokráciaképesség és a jogállamiság szeiz-
mográfjai. Képesek közvetíteni a kultúrák között és gazdagító 
impulzusokat adhatnak a különböző csoportok és nemzeti-
ségek egymás mellett éléséhez. Ennek előfeltétele, hogy a ki-
sebbségek intézményileg és személyileg jól legyenek felállítva 
és többek között vonzó programokkal rendelkezzenek. 

Az ifa támogatja a szervezetek kulturális, művelődési és ifjúsági 
munkáját, elősegíti az interkulturális párbeszédet és közvetíti 
Németország modern, világra nyitott képét.

Kiküldetési program
A kiküldetési programmal az ifa több mint 25 éve támogatja a 
Kelet-Európában és a FÁK-államokban élő német kisebbsége-
ket. Az ifa megbízásából jelenleg kilenc országban dolgoznak 
német kisebbségekkel németországi kulturális menedzserek és 
szerkesztők. Új impulzusokat, szakmai tudást és kreativitást 
visznek a helyi vendégintézetekbe és azok projektjeibe. 

Mit támogatnak?

Míg a kulturális menedzserek a kulturális, ifjúsági és okta-
tási munkát támogatják, így pedig mindenekelőtt a német 
kisebbségek fiatalabb generációját szólítják meg, a szerkesztők 
a vendégintézeti médiák nyelvi minőségét javítják és bővítik a 
szerkesztőségi hálózatokat. A kiküldetés ezzel a vendégintéze-
tek szervezeti fejlődéséhez is hozzájárul.

Hol?

A kiküldetési program jelenleg 21 ponton képviselteti magát 
az alábbi országokban: Kazahsztán, Lengyelország, Oroszor-
szág, Románia, Szerbia, Szlovákia, Csehország, Ukrajna és 
Magyarország.

Pályázatok

A kulturális menedzserek és szerkesztők kiküldetése szeptem-
bertől augusztusig tart és maximum öt évre hosszabbítható 
meg. A kiküldetési helyeket minden év tavaszán írjuk ki.

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

Álláshirdetések: 
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

Ösztöndíj programok
A kulturális asszisztensi és hospitációs programmal az ifa fő-
ként a német kisebbségek fiatal tehetségeit, valamint mun-
kavállalóit és önkénteseit támogatja és hozzájárul a német ki-
sebbségek szervezeteinek, szerkesztőségeinek és szövetségeinek 
gyakorlatközeli képesítéséhez és országokon átívelő hálózatá-
nak építéséhez.

Kulturális asszisztensi program

Itt a német kisebbségek szervezetei egy különleges projekttel 
vagy fejlesztési tervvel pályázhatnak egy kulturális assziszten-
si helyért. Engedélyezés esetén háromtól hat hónapig terjedő 
ösztöndíjat kapnak az ifa-tól annak a projektnek a szervezeten 
belüli megvalósításához és támogatásához.  

Hospitációs program

Ebben a programban önkéntesek kapnak ösztöndíjat egy há-
rom és hat hónap közötti időszakra, hogy országokat áthida-
lóan megismerkedjenek témasajátos Best-Practice modellekkel 
és munkamódokkal a német kisebbség egyik egyénileg kiválasz-
tott szervezetében.

Közösségi média utazási ösztöndíj

A közösségi média utazási ösztöndíj lehetőséget nyújt a fiata-
loknak arra, hogy közösségi média riporterként meglátogat-
hassák a német kisebbség különböző intézményeit és onnan 
beszámolhassanak munkájukról és élményeikről. Az ösztöndíj 
három és hat hónap közötti időtartamra szól és a „Mind_Netz“ 
médiaplatformmal folytatott kooperáció keretén belül adható. 

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

Projekttámogatás
Nagyobb, fenntarthatóságot célzó projekteket a német ki-
sebbségek felelőseivel szorosan egyeztetve egy zárt, kétlépcsős 
támogatási eljárás keretén belül támogat az ifa.

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

Digitális projektek
A német kisebbségekkel folytatott digitális projektek révén ha-
tárokon átívelő impulzusokat adunk és erősítjük a regionális 
kooperációkat. Az ifa innovatív projekteket kezdeményez, tá-
mogat és valósít meg a német kisebbségek partnerhálózatával 
közösen. 

Mind_Netz

A „Mind_Netz“ projekt a közösségi médiákban platformot 
ad a német kisebbségeknek. A német kisebbségek tagjai és az 
érdeklődők különböző csatornákon keresztül tájékozódhatnak 
a német kisebbségekről és a jelen történéseiről Európa keleti 
részében és a FÁK államaiban, valamint kapcsolatba léphetnek 
egymással és hálózatot építhetnek ki.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de


