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؟استفاده کنند فعالیت میکروفاندصندوق چه کسانی می توانند از  .1
به   ای و  پناهنده شده اندمهاجرت  قی سال گذشته از طر هفت یکنند و ط یم یزندگ نی ساله که در برل 27تا  14 نی جوانان ب 
 .هستند یفرهنگ یها  ت ی به انجام فعال ل ی و مامهاجرت کرده اند به آلمان  یاجبار صورت

ست؟ ی" چیفرهنگ ت ی"فعال .2

  یهنر الب  و اشکال ق که در  یموضوعات مرتبط اجتماع ا ی و  ی زندگ راجع به گرانی خود و د محیط اطراف بحث و گفتگو با 

ات ی ادب  ،یقی موس ،تجسمی یتئاتر، هنرها معمول مانند یهنرها ی حوزه   در تواند  ی " م  یهنر ان  ی "اشکال ب   نی شوند. ا یم بیان

 . یاجتماع و  رسانه های ارتباط جمعی  و،ی راد ه، روزنام لم،ی ف ،یمانند عکاس دی جد  ی رسانه ها در  باشد و یا رقص و

: یفرهنگ  های تی از فعال یینمونه ها

 شما  مورد عالقه ی خاص   موضوع  مورد  در  کوتاه یفیلم ✓

 تمرین آزاد باز با جلسه  صحنه کی  ✓

 ( به علت کرونا فاصله   رعایت )آنالین یا باکارگاه رقص ✓

 دوستانتان و  شما  های داستان/اشعار  ی  مجموعه چاپ  ✓

 ترجمه ی این اشعار/داستان ها ✓

 غیره پادکست و ساختن ، ملی ف یادگیری تدوینجهت  ی آموزش کارگاه  ک ی شرکت در  ✓

ی مورد نیاز(  فاصله  رعایت  با) برای جلب توجه به موضوعات خاص  تمپلهوف  پارک  در تئاتر اجرای  ✓

 همه گیری کرونا:  در موردتذکر 

، مهمترین چیز سالمتی است. برای همین از شما خواهشمندیم که  و هنری عالقه ی ما به فعالیت های فرهنگیعشق و علی رغم 

 نکات ضروری را رعایت کنید.   در طراحی و برنامه ریزی برای فعالیت خود فاصله ی الزم و سایر 

 دریافت کنم؟ خود  پروژه یتوانم برا ی م در میکروفاند وجود دارد و من چقدر  چقدر پول  .3

. شود  یورو دریافت 500توان تا حداکثر  میهر پروژه  یبرایورو است.  6000موجودی کامل میکروفاند 

 ؟ استفاده کردپول برای چه اهدافی می توان از این  .4

. برای  تواند بازپرداخت شود ی مدریافتی از متخصص  خدمات  ای  اجاره ی ها نهی شده. هز  های مشخصتحقق برنامه  یصرفا برا

 :زیر ی ها نهی هز مثال

فیلماجرای موسیقی یا اجاره ی دوربین برای   یبرا صوتی  ستمی و س کروفون ی م ی اجاره  نهی هز -

 تئاتر   برای اجرای لباس -

 شما  اشعار/داستان های چاپ  -

)مثال مربی رقص(  ی خدمات شخص دیگر مانند تدوینگر، ترجمه یا مربی هزینه -

 هزینه ی کارگاه آموزشی  -

 )مثال محل فیلم برداری(   مکان فعالیتاجاره  -

 تاریخ شروع فعالیت فرهنگی چه زمانی باید باشد؟  .5

ر جلسه ی اطالع رسانی ما در اواسط ماه جوالی شروع شود. پروژه شما باید تا  توانند بعد از شرکت دفعالیت های فرهنگی می 

 پرداخت شود.  باید تا این تاریخ تمام شود و همه ی صورت حساب ها 15.11.2020تاریخ 
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6.  چگونھ می  توانم در مورد دریافت  کمک از میکروفاند  اقدام  کنم؟ 
فرم مربوط  بھ ایده  ی  ھنری را  پر  کنید و تا تاریخ 26.06.2020 از  طریق ایمی ل بھ این 

 aktionsfonds@lkj-berlin.de آدرس  

 زیر بفرستید:  یا از طریق پست به آدرس 
 Projekt Jugend.Sprungbrett.Kultur  -Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. 

Obentrautstraße 57, 10963 Berlin -

 .

 .

 .

در فرم ایده ھا ی  ھنری سواالتی از شما در مورد نام، برنامھ فرھنگی مورد نظر و ھزینھ ی حدودی آن و زبان مورد استفاده 
تان  مطرح شده.   

بعد از بررسی تمام فرم ھا، نتیجھ را تا تاریخ 03.07.2020 بھ شما اعالم خواھیم کرد 
در صورت جواب مثبت شما را بھ جلسھ ی اطالع رسانی دعوت خواھیم کرد )مابین 06.07.2020 و 17.07.2020( و در  

آن جلسھ توضیح خواھیم داد )با حضور مترجم( کھ پرداخت ھزینھ چگونھ خواھد بود.  برای ھمین بھتر است ھنگام پر کردن فرم  
ھا بنویسید کھ چھ روزھا یا ساعت ھایی وقت دارید کھ در جلسھ شرکت کنید.  ایده 

چگونھ پول فعالیت خود را دریافت خواھم کرد؟    .7
شما می توانید تا حداکثر 150 یورو پول نقد دریافت کنید. با این پول می توانید  ھزینھ ھایی کھ در فرم ایده  ھا  پر کردید را  
بپردازید )مانند لباس/دکور صحنھ، رنگ و غیره(. بعد از آن فاکتورھای ھزینھ ھایتان را بھ ما تحویل می دھید. بعد از تحویل  

تمام فاکتورھا می توانید مجدد پول نقد دریافت کنید.   
بعضی از ھزینھ ھای فعالیت ھا ھم می توانند مستقیم از طریق LKJ پرداخت شوند)اجاره یا ھزینھ ی مربی کارگاه و یا اجاره ی  

. این کار توسط  نوشتن صورت حساب برای ما می باشد. اطالعات بیشتر را در جلسھ ی اطالع رسانی خواھیم گفت دوربین(

8. آیا سوال دیگری دارید؟ 
برای ما بھ آدرس aktionsfonds@lkj-berlin.de ایمیل بفرستید یا با شماره  35 99 38 98 / 030 تماس بگیرید. ما  

معموًال روزھای سھ شنبھ، پنجشنبھ و جمعھ مابین ساعت 10 و   16در دسترس ھستیم 
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