Jugendstiftung Baden-Württemberg (Ίδρυμα νεολαίας της
Βάδης-Βυρτεμβέργης)
Το ίδρυμα νεολαίας της Βάδης-Βυρτεμβέργης προωθεί
παραδειγματικά και προηγμένα προγράμματα για τη νεολαία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη,
όπως για παράδειγμα μουσικά ή θεατρικά προγράμματα, εργασίες για τα μέσα
ενημέρωσης, διαπολιτιστική ανταλλαγή και ανταλλαγή μεταξύ των γενεών, καθώς και
περιβαλλοντικά προγράμματα. Αποστολή του ιδρύματος είναι να αναδεικνύει
μελλοντικούς τρόπους εκπαίδευσης της νεολαίας, να τους δοκιμάζει επί τόπου και να
συνοδεύει και να υποστηρίζει ιδέες και ενέργειες νέων ανθρώπων.
Εκτός από την προώθηση προγραμμάτων, το ίδρυμα νεολαίας αναπτύσσει μόνο του
ή με άλλα συμβαλλόμενα μέρη δικές του προμελέτες και προγράμματα. Το Qualipass
(ποιοτικό διαβατήριο), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mitmachen Ehrensache» (η
συμμετοχή είναι ζήτημα τιμής) ή η πλατφόρμα για τη νεολαία στο δίκτυο
«Menschenrechte-deine Rechte» (δικαιώματα του ανθρώπου – τα δικά σου
δικαιώματα) είναι μερικά παραδείγματα μεταξύ άλλων.
Ποιός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για οικονομική υποστήριξη στο ίδρυμα
νεολαίας της Βάδης-Βυρτεμβέργης;
Το ίδρυμα νεολαίας υποστηρίζει οικονομικά ανεξάρτητους, κοινωφελείς
εκπαιδευτικούς φορείς για τη νεολαία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Κατ' εξαίρεση, επίσης
ομαδικές πρωτοβουλίες και εδώ μεμονωμένα άτομα, εφόσον αυτά δεν
φορολογούνται, όπως φοιτητές και μαθητές.
Μπορούν να υποβάλλουν επίσης σχολεία και άλλα δημόσια ιδρύματα αίτηση
υπαγωγής σε πρόγραμμα προώθησης;
Όχι. Δυνητική είναι, όμως, μια συνεργασία με έναν ανεξάρτητο, κοινωφελή
εκπαιδευτικό φορέα για τη νεολαία. Υποβάλλων την αίτηση είναι σε αυτή την
περίπτωση ο ανεξάρτητος εκπαιδευτικός φορέας για τη νεολαία.
Ποιές προθεσμίες αίτησης πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου;
Το εποπτικό συμβούλιο του ιδρύματος νεολαίας αποφασίζει δύο φορές το χρόνο περί
των προγραμμάτων προώθησης. Οι συνεδριάσεις είναι κατά κανόνα τον
Απρίλιο/Μάιο και τον Οκτώβριο. Αιτήσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα προώθησης
πρέπει να υποβάλλονται στη γραμματεία του ιδρύματος περ. 6 εβδομάδες πριν από
τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου. Τα επίκαιρα δεδομένα για συνεδριάσεις
και αιτήσεις βρίσκονται στο σύνδεσμο Aktuelles.
Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω μαζί με την αίτηση υπαγωγής σε
πρόγραμμα προώθησης;
Το έντυπο της αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα προώθησης, το σχέδιο
χρηματοδότησης, καθώς επίσης ένα αντίγραφο της επίκαιρης βεβαίωσης του
κοινωφελούς χαρακτήρα βρίσκονται στο σύνδεσμο Download Formulare.
Υπάρχουν θέσεις εξόδων που δεν υποστηρίζονται οικονομικά;

Ναι, από την οικονομική υποστήριξη μέσω του ιδρύματος νεολαίας αποκλείονται
έξοδα οικοδόμησης και δαπάνες προσωπικού.
Πώς προσδιορίζει το ίδρυμα νεολαίας της Βάδης-Βυρτεμβέργης τον όρο
«πρόγραμμα»;
Ένα πρόγραμμα αρχίζει και λήγει μέσα σε ένα σαφώς προσδιορισμένο χρονικό
διάστημα. Το ανώτερο χρονικό διάστημα διάρκειας του προγράμματος δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία έτη. Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να είναι
διατυπωμένοι έτσι, ώστε να μπορούν να ελέγχονται. Σε κάθε πρόγραμμα
πραγματοποιείται μια εργασία αφορούσα το περιεχόμενο που διαφέρει από μια
καθαρή χρηματοδότηση εξοπλισμών. Το πρόγραμμα είναι μια εφάπαξ
δραστηριότητα, καμία επαναλαμβανόμενη πολιτική/εκδήλωση και διαφέρει έτσι
ξεκάθαρα από την κανονική σας επιχειρηματική δραστηριότητα.
Υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες χρηματοδότησης;
Παράλληλα με την αναζήτηση περιοχικών χορηγών και λοιπών συνεργαζόμενων
εταίρων που θα μπορούσαν να προσφέρουν οικονομικούς πόρους, σας συνιστούμε
τη βάση χρηματοδοτικών δεδομένων της Βάδης-Βυρτεμβέργης.
Πώς θα έρθω σε επαφή, εάν θέλω να υποβάλλω αίτηση οικονομικής
υποστήριξης;
Καλύτερα είναι να καταφορτώνετε τα έγγραφα της αίτησης από την ιστοσελίδα
τηλεφόρτωσης του ιστοχώρου www.jugendstiftung.de, να τα συμπληρώνετε όσο
μπορείτε καλύτερα και να τα μεταβιβάζετε συνημμένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση antes@jugendstiftung.de ή czech@jugendstiftung.de. Θα έρθουμε σε
επαφή με σας σύντομα και θα σας δώσουμε μία απάντηση.
Ενδιαφέρεστε περαιτέρω ή έχετε επιπλέον ερωτήσεις περί των προσφορών
του ιδρύματος νεολαίας?
Εάν έχετε ερωτήσεις για το ίδρυμα νεολαίας, την υποβολή αίτησης ή ενδιαφέρεστε
για τις προσφορές μας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με μας ως εξής:
Jugendstiftung Baden-Württemberg
Postfach 11 62
74370 Sersheim
Tel.: 0 70 42 / 83 17 – 0
info@jugendstiftung.de
www.jugendstiftung.de

www.jugendnetz.de
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