
   

   

صندوق التمويل  – Jugend.Sprungbrett.Kultur 2019صندوق العمل الثقافي لتعليم الشباب

 –الصغير 

 األسئلة الشائعة المطروحة 

 

 ما هي الفئة المستهدفة من صندوق التمويل الصغير؟ .1

عاًما والذين يعيشون في برلين وقد وصلوا ألمانيا عن طريق الهروب أو الهجرة  27و  14الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 القسرية خالل السبع سنوات الماضية ويرغبون في القيام بأنشطة ثقافية.

 ماذا يعني "العمل الثقافي"؟  .2

مواجهات مع حياتهم الخاصة واألجنبية أو الموضوعات االجتماعية ذات الصلة التي تتم "معالجتها" بأشكال فنية. يمكن أن تأتي 

"أشكال التعبير الفنية" هذه من مجال الفنون التقليدية مثل المسرح والفنون الجميلة والموسيقى واألدب والرقص، ولكن تأتي أيًضا من 

 يدة مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو والصحف والراديو واإلذاعة ووسائل التواصل االجتماعي.وسائل اإلعالم الجد

 أمثلة للعمل الثقافي:

  عرض مسرحي في الشارع  للفت االنتباه إلى بعض المواضيع المعينة 

  فيلم صغير عن موضوع معين يشغلك ويشغل األخرين بمحتوى شيق 

 ساحة مفتوح لجلسة جام 

  ورشة رقص 

 طباعة كتيب بالقصائد والقصص المجمعة، التي قمت بجمعها أنت وأصدقائك خالل وقتكم في جهاز التسجيل األولي 

 ترجمة هذا الكتيب 

  المشاركة في دورة تدريبية لتتمكن من تصميم المواقع اإللكترونية في المستقبل، وتتمكن من تحرير األفالم، وتنفيذ الملفات

 الصوتية وما إلى ذلك.

 .6لم تكن متأكدا مما إذا كان ما تنوي القيام به يندرج تحت المعايير انظر السؤال إذا 

 ما المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه من صندوق التمويل الصغير مقابل عملي؟ .3

 يورو لكل عمل من المشاريع الفردية. 500يمكن تسديد مبلغ بحد أقصى 

 مويل الصغير؟هل يمكنني تنفيذ عملين أيًضا بمساعدة صندوق الت .4

 لهذا نود أن نقدم الدعم ألكبر عدد ممكن. وهذا يعني أيًضا: لألسف ال يمكن. –الميزانية اإلجمالية لصندوق التمويل الصغير قليلة 

 

 ما المجاالت التي ينبغي انفاق المال عليها؟  .5

يمكن فقط تسديد تكاليف المواد واإليجار ورسوم اإلقراض أو خدمات معينة من يمكن انفاق المال فقط لتحقيق العمل المخطط له. 

 ال توجد رسوم! النفقات المحتملة هي على سبيل المثال: –طرف ثالث 

 رسوم إيجار الميكروفونات واستعداد لحفلة جيم سيشون الخاصة بك -

 ازياء خاصة ألدائك المسرحي  -

 طباعة الكتيب الخاص بك  -

 خدمة الترجمة  -

 تأجير غرفة بروفة لحلقة الرقص الخاصة بك أو ما شابه ذلك -

على سبيل المثال  –فقط المواد الغذائية والمشروبات طالما أنها جزء أساسي أو جزء ال يمكن التنازل عنه في العمل الثقافي  -

 وجبات الطعام خالل ورشة العمل التي تستمر عدة ساعات

 

خطط لعمل ثقافي. ما يمكنني فعل االن للحصول على الدعم من صندوق التمويل لقد قرأت اآلن جميع األسئلة وفهمتها وأ .6

 الصغير؟



   

   

باسمك وعملك المخطط له وتكلفته  berlin.de-aktionsfonds@lkjمن األفضل أن ترسل لنا رسالة بريد إلكتروني إلى البريد 

سنقوم بتحديد موعد معك للتحدث عن جميع األشياء األخرى. أو  –التقريبية باإلضافة إلى اللغة التي يمكنك التواصل بها بشكل أفضل 

االتصال بنا )في العادة يمكنك  030/  98 38 99 35إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني يمكنك االتصال بنا على الهاتف رقم: 

 مساًء(. 4:00صباًحا حتي  10:00من االثنين إلى الخميس بين 

 

 يمكنني الحصول على المال عن طريق التحويل؟  .7

ال. إذا انطبق عليك وعلى العمل الخاص بك المعايير الواردة في السؤالين االول والثاني فأنت معنا وعلى وعدنا بتقديم الدعم المالي 

يورو( كتابيًا في وثيقة تحمل التكاليف. ثم يمكنك  500بتسجيل المبلغ الذي يمكن إنفاقه على عملك )بحد أقصى لتنفيذ عملك، كما نقوم 

بعد ذلك تسوية الخدمات الضرورية لعملك مباشرة عبر االتحاد الوطني للتعليم الثقافي للشباب ببرلين )على سبيل المثال: إيجار غرفة 

إلى ذلك( أو ستتلقى دفعة نقدية لشراء النفقات المتفق عليها مسبقًا كتابيًا لعملك )مثل األزياء/ بروفة أو رسوم إيجار الكاميرا وما 

مستلزمات العرض، مثل مواد الطالء لورشة العمل وما إلى ذلك(. هام: تلتزم بتقديم اإليصال )اإليصاالت( الخاص بنفقاتك بعد ذلك. 

 جيًدا ومن األفضل إحضارها إلينا في أسرع وقت ممكن أو إرسالها عبر البريد.لذلك فمن المهم جًدا أن تحتفظ بجميع اإليصاالت 

 

 إلى متى يمكنني تنفيذ عملي؟ .8

 !    15/12/2019في موعد أقصاه  30/11. يرجى تقديم االيصاالت الخاصة باألعمال الممتدة حتى 30/11/2019حتى 
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