
 1.من هم المؤهلون للحصول على دعم صغیر؟

 الالجئون من الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 14 و27 عاما ویعیشون في برلین ولجأوا إلى ألمانیا في السنوات السبع األخیرة
  ویرغبون في تقدیم عمل فني.

 2.ما هو المقصود بالعمل الثقافي؟

 مقارنة عوالمنا الذاتیھ الخاصة مع العوالم األخرى األجنبیة أو المواضیع ذات الصلة بالمجتمع  والتعبیر عنھا بشكل فني عن طریق
 الوسائل التقلیدیة  كالمسرح  أو الفن البصري أو الموسیقي أو عن طریق األدب أو الرقص أو وسائل أخرى مثل تصویر أو فیدیو أو

 جرائد أو رادیو أو مواقع التواصل االجتماعي.

  أمثلة على العمل الثقافي

 ـ فیلم قصیر حول الموضوع الذي یھمك/یھمكم

 ـ جلسة مفتوحة لالرتجال الموسیقي

 ـ ورشة للرقص مع الحفاظ على التباعد أو عبر األنترنت

 ـ العمل على جمع القصائد والقصص مع األصدقاء وطباعتھا

 ـ ترجمة  ھذه القصص والقصائد

 ـ المشاركة في ورشة عمل  كتقطیع األفالم او إنشاء ملفات البودكاست

Tempelhofer Feld ـ عرض مسرحي لتسلیط الضوء على مواضیع معینة /مع الحفاظ على مسافة كافیة/ في 

 مالحظة: بالنظر إلى الظروف التي فرضتھا جائحة كرونا، نرجو من الجمیع وضع الصحة في المقام األول، لذلك نرجو االلتزام
 باللوائح المحددة للتباعد االجتماعي والمسافة المناسبة بین األشخاص أثناء تنفیذ النشاطات.

3.ما ھي المیزانیة العامة وما قیمة الدعم المادي الذي یمكنني الحصول علیھ لمشروعي؟ 

تبلغ میزانیة الصندوق 6000 یویو، ویقدم لكل مشروع دعماً بقیمة 500 یورو كحد أقصى. 

ك دعم مادي لمشروع

ب ندعم المشاریع الفنیة لالجئین الشبا

األسئلة الشائعة 
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4. كیف یمكن إنفاق المال وعلى ماذا؟ 

 یمكن استخدام هذا الدعم لشراء  مواد للعمل الفني، أو دفع أ]جار أماكن ومعدات فنیة، وكذلك یمكن استخدامھ في دفع أجور خبراء
 من دون أن یكون ھناك نفقات شخصیة من قیمة الدعم.

  على سبیل المثال:

 ـ إیجار معدات مرافقھ ومیكروفونات لعملك الموسیقي أو كامیرا تصویر لفیلمك

 ـ أزیاء لعملك المسرحي

 ـ طباعة القصائد والقصص

 ـ  دفع مقابل خدمات، لـ ممنتج/ة الفلم أو مترجم/ة  أو مدرب /ة (رقص مثال).

 ـ رسوم ورشات عمل

 ـ إیجار مكان تصویر

 5.متى یمكنني البدء بمشروعي الفني وما هي مدة تنفیذه؟

 یمكن البدء في المشروع بعد  جلسة لمشاركة المعلومات سوف تكون في منتصف یولیو المقبل.

 أما مدة التنفیذ فال بد أن یكون مشروعك جاھزًا بحلول 15/نوفمبر 2020، مرفقًا بكافة إیصاالت نفقاتھ.

 6.كیف أتقدم للحصول على الدعم؟

 على من یرغب في التقدم  ملء  استمارة  الطلب ، تتضمن كتابة نبذة عن المشروع وتقدیمًا لفكرته وخطواته ومدة تنفیذه والكلفة
  التقدیریة له، وأي لغة تفضل التواصل معك بها، ثم إرسال االستمارة قبل نهایة موعد التقدیم في 26/6/2020 .

aktionsfonds@lkj-berlin.de یفضل إرسال الطلبات عبر البرید األلكتروني 

  أو إلى العنوان التالي :

 Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V.  

 Projekt Jugend.Sprungbrett.Kultur, Obentrautstraße 57, 10963 Berlin 

 سیتم الرد على طلبكم بتاریخ 03.07.2020 

 وفي حال تمت الموافقة على تقدیم الدعم لمشروعك، سوف تتم دعوتك إلى جلسة لتبادل المعلومات، وسوف تعقد ھذه الجلسة ما بین
 6 و17 یولیو لتقدیم إرشادات حول اإلنفاق بالمیزانیة بحضور مترجم، نرجو ذكر الیوم والساعة األنسب لك لعقد ھذه الجلسة ضمن

  خطة المشروع.
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https://www.lkj-berlin.de/sites/default/files/inline-files/Ideenskizze_Mikrofonds_2020.pdf


 7.كیف ستقدمون لي مبلغ الدعم لمشروعي؟

 یمكنك الحصول على دفعة أولى 150 یورو كحد أقصى لشراء المواد المذكورة مسبقًا في مخطط مشروعك الفني مثال ( مالبس أو
 إكسسوارات و ألوان لورشة العمل )  وعند إحضار كافة  إیصاالت النفقات تحصل على الدفعة األخرى، ویمكن أیضا فوترة

 الخدمات لعملك الفني عبر LKJ Berlin مثال على ذلك ایجار غرفھ أو أجور المدرب أو المدربة أو أجر كامیرا.

 وھذا یعني إرسال الفواتیر إلینا مباشرة من المكاتب المعنیة ویمكن معرفة المزید من المعلومات في جلسة مشاركة المعلومات.

 8. هل لدیك المزید من األسئلة؟

 یمكنك الكتابة عبر البرید اإللكتروني أو االتصال :

 aktionsfonds@lkj-berlin.de 

 tel 030 98389935

 أیام عملنا ھي الثالثاء والخمیس والجمعة من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساًء.
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