
 

 

 
 خود را اجرا کنید.د پروژه های خالقانه یی توانهای زیر مدر آدرس 

 
 

از پروژه هایی حمایت می کند که متعهد به یک جامعه مدنی دموکراتیک هستند ،از  بنیاد آمادئو آنتونیو
نژادپرستی و ، افراطیراست علیه اقلیت ها و حقوق بشر حمایت می کنند و به طور فعال حقوق 

جوامع مذهبی ، گروههای جوانان خود سازمان یافته و به برای مثال از  یهودستیزی مبارزه می کنند.
می شوند.  پشتیبانیبودجه مشكل دارند ، برای دسترسی به كوچكی كه انجمن ها و گروه های ویژه 

 است. 13.13و  13.13در سال آخرین مهلت درخواست 
 
 
است.   (.e.V)جوانان و انجمن های ثبت شده ، حامیبخش یک –ندوق دموکراسی جوانان برلین ص

و  ینژادپرست ،یطافراراست توسعه بیشتر ساختارهای دموکراتیک ، مشارکت و کارعلیه هدف آن 
 .می شوندایده ها و پروژه های جدید تشویق و پشتیبانی وسیله  بدین در برلین است. یزیهود ستی

 
 

سال است  52تا  31جوانان بین مربوط به  ابتکارات فرهنگی جوان برای U 25صندوق فرهنگ اجتماعی ،
ابتکارانه پروژه های کوچک و از  اجتماعی انجام دهند. یفرهنگ ای روژههمراه دیگران پ که می خواهند

رویداد هیپ هاپ یا یک نمایشگاه عکس ی شود. چه یک پروژه ویدئویی ، فرهنگی پشتیبانی می 
 است. 15.33و . 15.12در سال آخرین مهلت درخواست  .نداردهیچ محدودیتی  خالقیت شما باشد،

 
 

افراد معلول، از پروژه های جوانان ،  صندوق آموزشی برلین برای آموزش فرهنگی: پروژه ی استارت
حوزه  نفر با هم درهمکاری حداقل دو  شروط اولیهشتیبانی می کند. یکی از ان پیا مهاجر جویان پناه

اطالعات بیشتر به زبانهای مختلف در  .است های آموزشی و یا جوانانزمینه یا در  هنری / فرهنگی و
 .موجود است  (Kubinautکوبینات) سایت

 
 

ها و انجمن های مهاجران پشتیبانی می کند.  گروهاز سازمان ها ،  ،با ارائه منابع و خدمات خانه منابع
دیجیتال مانند پادکست  های پروژه و ، به ویژه از ایده های خالقانهوجه به اقدامات علیه ویروس کرونابا ت

اطالعاتی به زبان انگلیسی  اینجا. در شودحمایت می اجتماعی مجازی  مراسمآنالین یا آموزش  ،
 وجود دارد.

 
 

ان های جوانان مهاجر است. انجمن های جوانان برلین و سازم حامی :مختار خود – جو پناه –جوان 
 .است جو به جوانان پناه اقدامات آموزشیو  اوقات فراغت برای فرصت ایجاد آنهدف 

 
 

( Inklusionشمول)گی حمایت می کند که در زمینه و بزرپروژه های کوچک ، متوسط  از آکسیون انسان
 .می شود ارائه با شرایط مختلف برای این منظور برنامه های حمایتی زیادی .فعالیت دارند

 
 
 
 
 
 
 
 

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/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/
https://www.house-of-resources.berlin/en/welcome-2/
https://www.jung-gefluechtet-selbstbestimmt.de/foerderung.html
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/ueber.html


 

 

 
 

 پیدا کنیدخود  خالقانه یکارهای برای  در اینجا می توانید مکان های بیشتر
 
 

 می ،پیدا می شوندتعداد زیاد در مناطق مختلف شهر  به، که  (سنتروم یوگند)جوانان یمراکز فرهنگدر 
 و استودیوهای ضبط موسیقی،اتاق های تمرین . امکاناتی مانند توانید پروژه های خود را اجرا کنید

مرکز فرهنگ  نزدیکترین نگاهی بیندازید که .خواهد داشتا قرار در اختیار شمایگان ه طور رب کارگاه 
 .کجاستشما  هجوانان ب

 
 

خوب است  برنامه هایی برای جوانان پیدا کنید. می توانید، ایرسانه  توانایی هایمراکز در همچنین 
 !کنید سوالجستجو یا مناطق شهرداری در وب سایت های مختلف که وقت بگذارید و 

 
اجرا با دیگران همراه را خود ، ایده های فیلم بپردازیدبازی به طراحی می توانید  پانکو دربه عنوان مثال 

بزار لوازم و ا، مکانکنید. در اینجا نویسی برنامه  عکس بپردازید یاویرایش به به صورت حرفه ای کنید ، 
 زیرجوانان ه رایگان بوده و ب همه امکانات(. برای امانت گرفتن میکروفونو  دوربین)استوجود مورد نیازم

 .می شود دریافت بابت مواد مورد مصرفکمی هزینه ی ، فقط سال ارائه می شود. بسته به پروژه 52
 
 

، باس الکتریکی، (درامزجاز) همجهز بموجود است  برای تمرین یاتاقدر این جا : تینی موسیقیمرکز
نوشتن ، آهنگ های مورد عالقه اجرایمی توانید به محل  . در اینو موارد دیگرکیبورد ، گیتار برقی

د و به جمع شوییک گروه موسیقی همراه . شما می توانید بپردازیدساز و یا یادگیری آهنگ های خود 
همه  .ر(نرم افزاهمراه و یا یاد بگیرید که از طریق کامپیوتر موسیقی بسازید )ی موسیقی بپردازید اجرا
 !می ، بدون استرس و بدون نتبا سرگر همراه اینها

 
 

هنر ، امکاناتی برای   (Ulme 35nterkulturanstalten Westend e.V., I) فرهنگی وست اندانجمن 
زبان های مختلف شامل جالب ، کتابخانه ای  یارگاه هایفراهم می کند. در اینجا کاجتماعات  فرهنگ و

 .خواهید کردای پیدا و کارگاه های خالقانه 
 
 

شونه وایده یا  خانه ی تئاتر مرکز از، یدهستدر برلین ارزان  قیمت با تمرین اتاقدنبال اجاره ی اگر 
(Schöneweide) بپرسید. 
 
 

که شاید است  در برلین فریحی کودکان و جواناندرباره امکانات ت بروشور قدیمییک  اینایت نهو در 
 .کلیک کنیدروی آن بخواهید 

 
 
 

 :در مورد فرصت های مالی پیدا کنیدرایگان مشاوره می توانید هم در اینجا 
 

مرکز اطالع رسانی آیا در حال برنامه ریزی برای پروژه ای هستید و هنوز به دنبال تأمین اعتبار هستید؟ 
قرار  از طریق ایمیل زیر فقط کافی است دهد.با کمال میل به شما مشاوره می  آموزش فرهنگی
 infopoint@lkj-berlin.de .ترتیب دهیدویدیویی مالقات تلفنی یا 

 
 

به شما مشاوره می دهند و می توانید با استفاده از  فرهنگی برلینحمایت مرکز همچنین کارکنان 
 .کنید را پیداامکانات حمایت مالی  ماسک جستجو در وب سایت ،

 
 !پیدا کنیدنیم تا گزینه مناسب را برای خود برایتان آرزو می ک

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/proberaeume-berlin-mitte
https://www.theaterhaus-berlin.com/prober%C3%A4ume-berlin-sch%C3%B6neweide
https://www.theaterhaus-berlin.com/prober%C3%A4ume-berlin-sch%C3%B6neweide
https://www.theaterhaus-berlin.com/prober%C3%A4ume-berlin-sch%C3%B6neweide
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.lkj-berlin.de/infopoint/
https://www.lkj-berlin.de/infopoint/
https://www.kulturfoerderpunkt-berlin.de/home/

