
من االستمرار في تنفیذفي القائمة التالیة ستجد/ين عناوين ونقاط اتصال تمكّنك
مشاريعك اإلبداعیة:

Amadeu Antonio Stiftungتلتزمالتيالمشاريعأنطونیوأمادومؤسسةتدعم
وتلك التي تعمل بنشاط ضدبمجتمع مدني ديموقراطي، وبحماية األقلیات وحقوق اإلنسان

المؤسسة الدعم للمجتمعاتالتطرف الیمیني والعنصرية ومعاداة السامیة. كذلك تقدم
الصغیرة التي تواجه صعوبة خاصة فيالدينیة ومجموعات الشباب المنظمة ذاتیًا والمبادرات

عام.كلمنيناير31ويولیو31ھيالطلباتلتقديمالنھائیةالمواعیدتمويل.علىالحصول

Jugend-Demokratiefonds Berlin - Programmbereich ديمقراطیةصندوق1
تعمل علىالشباب في برلین يستھدف الشباب والجمعیات المسجلة، التي

ضد التطرفالمساھمة في تطوير البنى الديمقراطیة، والمشاركة والعمل
منه ھو تشجیع ودعمالیمیني والعنصرية ومعاداة السامیة في برلین. والغرض

األفكار والمشاريع الجديدة.

Fonds Soziokultur, U25 - RICHTUNG: junge Kulturinitiativenيستھدف
التي تتوجه إلى الشباب الذين تتراوحصندوق الثقافة االجتماعیة المبادرات الثقافیة الشابة

معثقافياجتماعيمشروعتحقیقفييرغبونوالذينعاًما25و18بینأعمارھم
سواء أكانت ھذه المشاريع أعمالاآلخرين. كما يدعم المشاريع الثقافیة التجريبیة الصغیرة؛

2ومايو2ھوللتقديمموعدآخرللخیال.حدودفالصور،معرضأوھوبھیبأوفیديو
نوفمبر من كل عام.

Durchstarten: Berliner Projektfonds Kulturelle Bildungمشروعصندوق
وذوي االحتیاجاتبرلین للتعلیم الثقافي، يدعم ھذا الصندوق مشاريع الشباب

يشترط الصندوق علىالخاصة، مثلما يقدم الدعم إلى الالجئین والمھاجرين.
ومن مجاالتالمتقدمین التعاون بین شريكین على األقل من مجال الفن/الثقافة

التعلیم و/ أو الشباب.
Kubinautمنصةعلىمختلفةوبلغاتالمعلوماتمنالمزيدھناك

House of Resourcesواتحاداتوروابطمنظماتويدعمالمصادر،بیت
إلى إجراءات وتدابیرالمھاجرين من خالل توفیر الموارد والخدمات. وبالنظر

بشكل خاص بأفكارالحماية من فیروس كورونا، يرحب القائمون على "البیت"
عبر اإلنترنت أو الفعالیاتالمشاريع الرقمیة اإلبداعیة مثل البودكاست أو التدريب

االجتماعیة االفتراضیة.
يتوفر المزيد من المعلومات باللغة اإلنجلیزية ھنا

https://www.house-of-resources.berlin/en/welcome-2/

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/foerderung/
https://stark-gemacht.de/de/Programm/FoerderungI-allg.php
https://www.fonds-soziokultur.de/foerderung/foerderprogramme/u25-richtung-junge-kulturinitiativen.html
https://www.kubinaut.de/de/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/fordersaule-1-durchstarten/
https://www.kubinaut.de/de/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/andere-sprachen/
https://www.house-of-resources.berlin/finanzieren/mikroprojekte/
https://www.house-of-resources.berlin/en/welcome-2/


Jung - geflüchtet - selbstbestimmt-تقريرأصحابالالجئون-"الشباب
المصیر"

المھاجرين فيتقدم ھذه الجھة الدعم لجمعیات الشباب ومنظمات الشباب
ومبادراتبرلین إلى جانب فئات أخرى، وتسعى إلى تقديم أنشطة ترفیھیة

تعلیمیة لالجئین الشباب.

Aktion Menschوالمتوسطةالصغیرةالمشاريعيدعمصندوقمینشأكتسیون
ملتزمة بالدمج. كماوالكبیرة في أي مجال من مجاالت الحیاة، شرط أن تكون
يقدم مجموعة مختلفة من برامج الدعم بشروط مختلفة.

يمكن العثور أدناه على المزيد من مراكز اإلبداع:

حیثJugendkulturzentrenشبابیةمراكزستجد/ين)Berzirk(منطقةكلفي
لتدريبات وبروفاتيمكنك تنفیذ مشاريعك، إذ تحتوي ھذه المراكز على غرف

- وكلھا متاحةالفرق الموسیقیة، إلى جانب استوديوھات الصوت وورش العمل
في منطقتك.مجانًا. لذا تحقق وتحققي من أقرب مركز ثقافي للشباب

للشباب.لتقدمهالكثیرفلديھاMedienkompetenz-Zentrenالمیديامراكزأما
للمناطق أوويستحق األمر منك استثمار بعض الوقت وتصفح المواقع المتنوعة

السؤال عنھا.

إخراجأوالخاصةألعابكتطويريمكنكالمثال،سبیلعلى،Pankowبانكوفي
بالبرمجة. كما أناألفالم مع آخرين أو تحرير الصور بشكل احترافي أو القیام

الكامیراتھناك مساحة ومواد وأدوات تكنولوجیة (حیث يمكن استعارة
25سنحتىالشبابوتستھدفمجانیةالعروضجمیعأيًضا).والمیكروفونات

رمزية فقط علىعاًما، ولكن، اعتماًدا على طبیعة المشروع، يتم فرض رسوم
المواد.

teeny Musik treffعلىوتحتويجیدبشكلمجھزةتدريبغرفةيضممركز
وغیرھا. ھنا يمكنكآالت موسیقیة مختلفة مثل الدرامز، جیتار كھربائي، كیبوردز

العزف على اآلالت.عزف أغانیك المفضلة أو كتابة األغاني الخاصة بك أو تعلم
على الكمبیوتريمكن أيضاً تكوين فرق موسیقیة أو تعلم كیفیة تألیف الموسیقى

عالمات!أوضغوطوبدونبمرحذلككلAbletonبرنامجخاللمن

Interkulturanstalten Westend e.V., Ulme مركزيوفر35
ھنا ستجد/ين"إنتركولتورانستالتن وست إند" مساحة للفن والثقافة واللقاءات.

بلغات مختلفة، إضافةورش عمل مثیرة لالھتمام ومكتبة تضّم أعماالً مطبوعة
إلى تنظیم ورش عمل إبداعیة.

بسعر معقول فيوإذا كنت ترغب/ين في استئجار غرف للتدريبات والبروفات
Theaterhausتسأل/ـيأنفیجببرلین، Berlin MitteأوSchöneweide

https://www.jung-gefluechtet-selbstbestimmt.de/foerderung.html
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/ueber.html
https://www.lkj-berlin.de/jukubi/mitglieder-des-netzwerks
https://www.jugendnetz-berlin.de/de/jugendnetz-berlin/medienkompetenzzentren.php
https://www.mezen-berlin.de/5102/angebote-in-den-medienwerkstaetten/
https://teeny-musik-treff.de/angebote/
https://interkulturanstalten.de/
https://www.theaterhaus-berlin.com/proberaeume-berlin-mitte
https://www.theaterhaus-berlin.com/prober%C3%A4ume-berlin-sch%C3%B6neweide


وأخیرا، ھناك كتیب أقدم حول مؤسسات الترفیة المخصصة لألطفال والشباب
-Kinderھنامتوفربرلین،في und Jugendfreizeiteinrichtungen

ھنا:كما يمكن العثور على المزيد من النصائح حول فرص الدعم

"إنفو بوينتھل تخطط/ين لمشروع وما زلت تبحث/ين عن تمويل؟ يسرّ مركز
InfoPointالثقافیة"للتربیة Kulturelle Bildungماكللك.النصیحةبتقديم

اإليمیلعلیك ھو أن تحدد موعداً عبر االتصال ھاتفیاً أو من خالل
infopoint@lkj-berlin.de

Kulturförderpunktفيأيضاًللزمالءيمكن Berlinكماالنصیحة،لكيقدمواأن
يمكنك البحث على الموقع لتحديد مصادر الدعم المناسبة.

المناسب.نتمنى أن يحالفك الحظ والتوفیق في العثور على الدعم

https://www.lkj-berlin.de/sites/default/files/inline-files/LKJ_Wo-ist-was-los_160418.pdf
https://www.lkj-berlin.de/infopoint/
https://www.kulturfoerderpunkt-berlin.de/home/



