
   

   

۲۰۱۹تخت خیز و فرهنگ ٬ی پروژه جوانانجوانان فرهنگ آموزشینجمن ا مبارزه/عمل هیصندوق سرما   

-هیصندوق کوچک سرما-  

 پرسش های معمول

 

بخاطر چی کسانی است ؟ هیصندوق کوچک سرما-۱  

 ایو  پناهنده شده اندمهاجرت  قیسال گذشته از طر 7 یکنند و ط یم یزندگ نیساله که در برل 27تا  14 نیجوانان ب

هستند یفرهنگ یها تیبه انجام فعال لیبه آلمان آمده اند و ما یاجبار  

ست؟ی" چیفرهنگ تیفعال"-۲  

شوند.  یم بیان یکه در اصطالحات هنر یموضوعات مرتبط اجتماع ایو  یاز زندگ گرانیبحث و گفتگو با جهان خود و د

از  نیرقص، اما همچن ات،یادب ،یقیموس با،یز یتئاتر، هنرها رینظ یسنت یتواند از حوزه هنرها ی" م یهنر انی"اشکال ب نیا

.باشد یاجتماع یرسانه ها ،وسیله شنود و،یراد ه،روزنام لم،یف ،یمانند عکاس دیجد یرسانه ها  

:یفرهنگ تیفعال کیاز  یینمونه ها  

  جلب توجه به موضوعات خاص یبرا ابانیتئاتر در خ شینما  

 دیعالقه داربه آن موضوع خاص، که با شما در ارتباط است و شما  کیکوچک در مورد  لمیف کی  

 باز با جلسه جم ستیژ کی  

 کارگاه رقص 

 یده میتسل ایکه توسط شما و دوستانتان در طول زمان خود در مرکز ضبط و  ییچاپ بروشور با اشعار و داستان ها 

آماده شده است هیاول  

 یا براشور کتابچه نیترجمه ا  

  جادیها، ا لمیف شیرایقادر به و نده،یها در آ تیوب سا بخاطر ایجاد جهت قادر ساختن یدوره آموزش کیشرکت در 

باشد یم غیرهپادکست ها و  . 

دیمراجعه کن 6به سؤال  د،یریگ یقرار م ارهایتحت مع د،یآنچه را که قصد انجام آن دار ایکه آ دیستیگر مطمئن ن . 

 میکروفاند و یا صندوق کوچک مالی دریافت کنم؟  خود از پروژه یتوانم برا یچقدر پول م-۳

.بازپرداخت شود€  500تواند تا حداکثر  یم یفرد یهر پروژه ها یبرا  

 میکروفاند و یا صندوق کوچک مالی انجام دهم؟ توانم دو اقدام را با کمک یم ایآ-۴

 تیحما افراد بیشتر را تا حد امکان میخواه یما م نیبنابرا -کم است  میکروفاند و یا صندوق کوچک مالیصندوق  یبودجه کل

نه.معناست: متاسفانه  نی. به امیکن  

 

 شود؟ بخاطر کدام اهداف استفادهتواند  یپول م-۵

تواند  یم سومخدمات خاص اشخاص  ایوام  نهی/ هز یاجاره ا یها نهیشده. فقط هز یزیتحقق اقدام برنامه ر یصرفا برا

:مثال یبرا یاحتمال یها نهی! هزمعاشبدون  -بازپرداخت شود  : 

جلسه جم شما یبرا ستمیو س کروفونیم یاجاره برا نهیهز -  

تئاتر شما اجرا یلباس برا -  

شماچاپ بروشور  -  

 خدمات ترجمه -

آن مشابه ایکارگاه رقص خود و  یبرا نیاجاره اتاق تمر -  

غذا در  یمثال وعده ها -هستند  یفرهنگ یها تیاز فعال یو ضرور یکه بخش اساس یها فقط تا زمان یدنیغذا و نوش -

کشد یکارگاه که چند ساعت طول م کی  



   

   

توانم در مورد  یکرده ام. چگونه م یزیرا برنامه ر یبرنامه فرهنگ کیاکنون تمام سواالت را مطالعه و درک کرده ام و -۶

 شرکت کنم؟ میکروفاند و یا صندوق کوچک مالیکمک از  افتیدر

شده  یزیبرنامهر پالنبا نام شما، همراه  دیرسال کنا  aktionsfonds@lkj-berlin.de به لیمیا کیبهتر است به ما 

پس از آن ما با  د،یر کنارتباط برقراشیوه  نیبهتر دیبتوانشما  که  یاز زبانهائ یکی در کدام نیو همچن ،آن  بایتقر نهیشما و هز

 :دیریماس بگت ذیلبا شماره  دیتوان یم د،یندار یلیمیاگر آدرس ا .میکن یرا بحث م زیسپس ما همه چ میکن یشما مالقات م

سترس دبعد از ظهر در  4 الی ساعت 10 از ساعت دوشنبه تا پنج شنبه یروزها نی)ما معموال ب . 35 99 38 98 / 030

 (.شما قرار داریم

 آیا این پول را من از طریق انتقال بانکی به دست میارم؟-۷

مالقات کرده باشید و ما با شما موافقط کردیم با ما  د،یمطابقت داشته باش 2و  1سواالت  یارهایاگر شما و اقدام شما با معنخیر. 

در مورد مقدار پول به طور تحریری سند  کیما در در آن صورت  ، مصارف اقدام شما را از طریق مالی حمایت میکنیمکه 

مینویسیم.-شود استفادهآنچه که ممکن است  یبرا€(  500)حداکثر تا مصارف  

)به عنوان مثال: اجاره محاسبه و پرداخت گردد  نیبرل LKJ قیاز طر مایمستق دیتوان یشما را م پالن یالزم برا خدماتسپس 

)مثال، لباس / غرفه، مانند تحریر شده و پالن شده خود قبال  یها نهیهز یبرا ایو   (رهیو غ کمره/نیاجاره دورب ایتمرین ق طاا

خود  یها نهیهزرسید های که بعدا  میکنیدمهم: شما تعهد  .دیکن افتیدر ینقد نهی، هزپروژه خود ی( برارهیکارگاه و غ یرنگ برا

آنها را در اسرع  د،یکن نگهداری یخود را به خوب رسیدهای مهم است که شما تمام  اریبس ن،ی. بنابرادیکنمیارسال  ما یرا برا

 . دیارسال کن پست قیآنها را از طر ای دیمنتقل کن ماوقت به 

. 

 

 را انجام دهم؟پروژه خود توانم  یم یوقتتا چی -۸

!دیارسال کن 15.12.2019 خیلطفا تا تار یعنی مهلت نآخری. 30.11تازیختا  پروژه  یبرا ها  دی. رس30.11.2019 تاریخ تا  

   

 

 

 


