JUGENDFONDS
KONTAKT

DEMOKRATIE LEBEN! /
Żyj demokracją!
Działaj aktywnie przeciw
prawicowemu ekstremizmowi,
przemocy i wrogości wobec ludzi

(FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY)

Zewnętrzna obsługa projektu:
Anna Spaenhoff
Tel. 0159/03559098
demokratie-leben@dortmund.de
http://demokratie-leben.dortmund.de
http://demokratie-leben.de
Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 9 - 12
w punkcie koordynującym
(Koordinierungsstelle), po
uzgodnieniu terminu
Miasto Dortmund Koordinierungsstelle für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie
Birgit Miemitz und Michael Plackert
Friedensplatz 1
44122 Dortmund
telefon: 023150-26450
e-mail: vielfalt@dortmund.de

Program rządowy przewiduje, że Partnerschaft für
Demokratie (Partnerstwo dla Demokracji) zainicjuje
fora młodzieżowe, aby zapewnić zaangażowanie
młodych ludzi. W Dortmund fora młodzieżowe istnieją
już we wszystkich dzielnicach. Teraz są one
dodatkowo promowane i wspierane przez program
rządowy.

PARTIZIPATION, VERNETZUNG UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
(UCZESTINCTWO, ROZPOWSZECHNIANIE
W SIECI I PROMOCJA)
Fundusz ten służy promocji nie tylko programu
rządowego, lecz także uczestników działających na
miejscu. Dwa razy w roku organizowana jest
konferencja demokracji/konferencja w sieci dla
uczestników. Zapraszani są na nią uczestnicy cywilni,
członkowie administracji i politycy.
Fundusz powinien umożliwiać intensywną pracę nad
tworzeniem koncepcji, programów i rozwiązań, a
także ich wymianę i dalsze rozpowszechnianie w sieci.
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©Ilustracja: Regiestelle
„Demokratie leben!“/
Andreas Schickert

OBYDWA FUNDUSZE
DYSPONUJĄ CO ROKU KWOTĄ
PO 5.000 EURO

PROGRAM RZĄDOWY
„DEMOKRATIE LEBEN! - PARTNERSCHAFTEN FÜR DEMOKRATIE“
(„ŻYJ DEMOKRACJĄ! PARTNERSTWO DLA DEMOKRACJI”)
Poprzez program rządowy „Demokratie leben!“ w
całych Niemczech będą wspierane miasta, powiaty
i gminy, aby w ramach lokalnych akcji
„Partnerschaften für Demokratie“ rozwijać i
wdrażać koncepcje działań dla wspierania
demokracji i różnorodności.
Także Dortmund bierze udział w tym programie
rządowym. W jego ramach organizacje, inicjatywy i
stowarzyszenia mogą wnioskować o fundusze
przeznaczane na projekty wzmacniające
demokrację, rozwijające tolerancję i różnorodność
sprzeciwiające się prawicowemu ekstremizmowi.

DIE KOORDINIERUNGS- & FACHSTELLE
EXTERNE PROJEKTBEGLEITUNG
(URZĄD KOORDYNACJI I WSPARCIA
ZEWNĘTRZNA OBSŁUGA PROJEKTU)
Koordinierungs- und Fachstelle w Dortmund zwany
także „zewnętrzną obsługą projektu” jest
odpowiedzialny za następujące zadania:
Kontakt dla stowarzyszeń, organizacji i portali, które
zamierzają przeprowadzać projekty w ramach
programu rządowego.
Udzielanie informacji na temat możliwych form
uczestnictwa w programie rządowym
„Demokratie leben!“.
Doradztwo, opiekę i prowadzenie dokumentacji
projektu i części programu od początku do końca.

AKTIONS-/INITIATIVFONDS
(FUNDUSZ AKCJI I INICJATYWY)
Stowarzyszenia, zrzeszenia i organizacje mogą
wnioskować o dofinansowanie z projektu w ramach
umacniania demokracji, pracy przeciwdziałającej
prawicowemu ekstremizmowi i wychowania w
tolerancji.
Wytyczne dotyczące wniosków można pobrać ze strony
internetowej (patrz kontakt). Wnioski składane są w
formie pisemnej, omawiane podczas posiedzenia komisji i
zatwierdzane.
Projekty mogą być wspierane, jeżeli:
są przeprowadzane z uczestnictwem
obywatelek i obywateli miasta Dortmund,
każdej grupy wiekowej

Informacje podstawowe:
przyczyniają się do wzmacniania demokracji w
naszym mieście różnorodności

Organem odpowiedzialnym za program jest
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen
und Jugend (Federalne Ministerstwo dla wsparcia
rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży). Partnerami
we wdrażaniu programu w Dortmund są: die Stadt
Dortmund (Miasto Dortmund),
Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie (Urząd Koordynacji ds. różnorodności,
tolerancji i demokracji) oraz Förderverein
Gedenkstätte Steinwache/ Internationales
Rombergpark Komitee e.V. (Stowarzyszenia
wspierania miejsca pamięci w Steinwache/
Międzynarodowy Komitet Rombergpark ) z
zewnętrzną koordynacją projektu.

młodzi ludzie aktywnie w nich uczestniczą i
przyczyniają się do wdrażania środków
przeciwdziałających prawicowemu
ekstremizmowi, w ramach planu działania
dla miasta Dortmund

PROGRAM TEN CO ROKU
ROCZNE DO 55.000, EURO OKRES
FINANSOWANIA OD ROKU 2015
DO KOŃCA 2019

POSIADA DO DYSPOZYCJI DO
25.000,- EURO.

FUNDUSZ TEN CO ROKU POSIADA DO
DYSPOZYCJI 20.000,- EURO.

