
DEMOKRASİYİ 

YAŞA! 

Aşırı sağa, şiddete ve insan düşmanlığına 

karşı aktif 

 

 

 

 

 

 

İletişim: Dış proje desteği: Anna Spaenhoff  

T. 0159/03559098  

demokratie-leben@dortmund.de  

http://demokratie-leben.dortmund.de 

http://demokratie-leben.de  

Görüşme saatleri: Pazartesi günleri Saat 9 – 

12 arasında koordinasyon ofisinde ve randevu 

ile Dortmund – belediyesi Çeşitlilik, Hoşgörü 

ve Demokrasi Koordinasyon Merkezi Birgit 

Miemitz ve Michael Plackert  

Friedensplatz 1  

44122 Dortmund  

Telefon: 0231 50-26450  

E-Mail: vielfalt@dortmund.de 

 
 
©ilustrasyon: Regiestelle 
„demokrasiyi yaşayın!“/ 
Andreas Schickert 

 

 

 

 

GENÇLİK FONU 
Federal program gençlerin katılımını 
sağlamak için demokrasi gençlik forumu ile 
bir ortaklık öngörür. Dortmund’da zaten 
tüm ilçelerde gençlik forumları mevcuttur. 
Bunlar şimdi ayrıca federal program 
tarafından teşvik edilecek ve 
desteklenecektir. 
 
KATILIM, AĞ VE HALKLA İLİŞKİLER 
Bu fon, halkla ilişkiler için kullanılır  sadece 
federal program için değil, aynı zamanda 
yerel katılımcılar için de kullanılır. Yılda iki 
kez demokrasi konferansı / katılımcılar ağı 
konferansı düzenlenir. Bu amaç İçin, sivil 
toplum paydaşları, hükümet ve politika 
yetkilileri davet edilir.  
Bu bağlamda, kavramlar, programlar ve 
çözümler yoğun olarak yansıtılır, geliştirilir 
bir değişim ve daha iyi ağ yapısı mümkün 
kılınır. 
 

 BU İKİ FON İÇİN YILLIK 5.000’ER EURO 

DESTEK VERİLİR. 

 
 
 
 
 
 

mailto:vielfalt@dortmund.de


FEDERAL PROGRAM " DEMOKRASİYİ 
YAŞAYIN! - DEMOKRASİ İÇİN 
ORTAKLIK "  
„Demokrasiyi Yaşayın!“ federal programı 
sayesinde Almanya’da tüm şehirler, 
belediyeler ve iller desteklenmektedir.  
Yerel „ Demokrasi için Ortaklık “ eylem 
kavramı kapsamında demokrasi ve 
çeşitliliği geliştirmek ve uygulamak için 
destek sağlanır. Dortmund da bu federal 
programa katılmaktadır.  
Projeler için buraya örgütler, girişimler ve 
dernekler başvurup, fon alabilirler. Burada 
amaçlanan demokrasinin güçlendirilmesi, 
tolerans gelişimi ve aşırı sağa karşı çok 
çeşitliliği güçlendirmektir. 
Temel bilgiler:  
Yaşlılar, kadınlar, gençlik ve aile federal 

bakanlığı projeden sorumludur. 

Dortmund’da programın uygulayan partner 

Dortmund belediyesidir, çeşitlilik, hoşgörü 

ve demokrasi Koordinasyon Ofisi, 

Steinwache anma yeri destekleme derneği 

/ Uluslararası Rombergpark – Komitesi 

derneği e.V. dış proje desteği ile 

 

2015 -  2019 YILLARI ARASINDA 

GEÇERLİ SENELİK 55.000 FON. 

KOORDİNASYON- & HARİCİ PROJE 
DESTEĞİ UZMANLIK ALANI  
Dortmund koordinasyon ve uzmanlık 

merkezi; diğer adı ile” harici proje desteği” 

aşağıdaki konular hakkında yetkilidir. 

Federal program çerçevesinde projeye 

katılma isteyen dernekler, organizasyonlar 

ve ağlar için muhatap. 

Federal program “Demokrasiyi yaşayın!” ile 

ilgili katılım formları ve bilgilendirme 

hakkında muhatap. 

Başlangıcından sonuna dek proje ve 

program parçalarının belgelenmesi, destek 

ve danışma. 

 

 

 

 

 

BU PROGRAM İÇİN SENELİK 25.000,- 

EURO KAYNAK MEVCUTTUR 

 

AKSİYON / GİRİŞİM FONU Kulüpler, 
dernekler ve kuruluşlar,  demokrasiyi 
güçlendirme aşırı sağa karşı çalışma ve 
tolerans eğitimi çerçevesinde proje 
finansmanı için başvurabilirler. 
Uygulamanın şartları için kılavuzu web 
sayfasından indirilebilirsiniz (İletişim 
bilgilerine bakınız). Proje başvuruları, 
izleme komitesine yazılı olarak sunulur ve 
tartışılır ve onaylanır. 
Eğer şu şartlara uyuyorsa projeleriniz 
desteklenir:  
Her yaştan Dortmund ‘ta yaşayan 
vatandaşlar eğer demokrasinin gelişimine 
katkıda bulunuyorlarsa ve şehrimizdeki 
gençlerin çeşitliliğine desteğe aktif olarak 
katılıyorlar ve aşırı sağa karşı eylem 
planlarının uygulanmasına destek 
veriyorlar ise bu projeye başvurabilirler. 
 

 

 

 

BU FONDA SENELİK OLARAK 20.000 

EURO VERİLMEKTEDİR. 


