Jugendstiftung Baden Württemberg (Baden-Württemberg
Gençlik Vakfı)
Baden-Württemberg Gençlik Vakfı (Jugendstiftung BadenWürttemberg) , Baden-Württemberg’deki örneğin müzik ve tiyatro projeleri, medya
çalışmaları, kültürler arası veya kuşaklar üstü değiş tokuş ve çevre projeleri gibi
benzersiz ve yenilikçi gençlik projelerine destek vermektedir. Vakfın görevi, gençlerin
eğitimi alanında gelecek vadeden yollar göstermek, bunları yerinde denemek ve
genç insanların fikir ve projelerinde onlara eşlik ederek onları desteklemektir.
Proje teşviklerinin yanı sıra Gençlik Vakfı kendi başına veya iş ortaklarıyla birlikte
kendi konseptlerini ve projelerini de geliştirir. Qualipass, bir eğitim kampanyası olan
“Mitmachen Ehrensache” (Katılmak Onur Meselesidir) veya “Menschenrechte – deine
Rechte” gençlik ağındaki (İnsan Hakları - Hakların) platformu sayısız çalışma
içerisinden sadece birkaç örnektir.
Baden-Württemberg Gençlik Vakfı’na teşvik için kimler başvuruda bulunabilir?
Gençlik Vakfı, Baden-Württemberg’de gençlerin eğitimi alanında faaliyet gösteren
serbest ve kamuya yararlı kuruluşlara destek olmaktadır. İstisnai hallerde ayrıca
inisiyatif gruplarına ve bu bağlamda üniversite ve öncesi çağlardaki öğrenciler gibi
vergi mükellefi olmayan özel şahıslara da destek verilebilmektedir.
Okullar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar da yine projeleri için başvuruda
bulunabilirler mi?
Hayır. Fakat gençlerin eğitimi alanında faaliyet gösteren serbest ve kamuya yararlı
kuruluşlarla birlikte işbirliği projeleri mümkündür. Her halükarda gençlerin eğitimi
alanında faaliyet gösteren serbest kuruluş başvuruda bulunabilir.
Başvuru için dikkat etmem gereken süreler nelerdir?
Gençlik Vakfı İdare Heyeti yılda iki kere bir araya gelerek teşvik verilecek başvuruları
kararlaştırır. Toplantılar kural olarak nisan/mayıs ve ekim aylarında gerçekleştirilir.
Proje başvuruları idare heyeti toplantılarından yaklaşık 6 hafta önce heyet kalemine
ulaşmış olmalıdır. Güncel toplantı ve başvuru bilgilerini Güncel başlığı altında
bulabilirsiniz.
Proje başvurusu için vermem gereken belgeler nelerdir?
Form İndir başlığı altında indirebileceğiniz proje başvuru formu ile finansman planının
yanı sıra güncel tüzüğün bir nüshası ve kamuya yararlı kuruluş olduğunuzu gösteren
güncel belge.
Gençlik Vakfı’nın destek olmadığı bir masraf kalemi var mı?
Evet, inşaat giderleri ile personel giderleri Gençlik Vakfı’nın teşvik uygulamaları
dışındadır.

Baden-Württemberg Gençlik Vakfı proje terimini nasıl tanımlamaktadır?
Bir projenin başı ve sonu ile birlikte açık seçik belirlenmiş bir proje dönemi
bulunmalıdır. Projenin süresi azami üç yıla yayılabilir. Projenin hedefleri kontrol
edilebilir şekilde ifade edilmiş olmalıdır. Her projede bir içerik çalışması yapılır ve
böylelikle basit bir teçhizat finansmanı diğerlerinden ayrılır. Proje bir kerelik bir girişim
olmalı, tekrar eden tedbirler/etkinlikler olmamalı ve böylelikle de düzenli
faaliyetlerinizden net çizgilerle ayrılmalıdır.
Başka finansman olanakları var mıdır?
Size kaynak desteği sağlayabilecek olan bölgesel sponsor ve başka işbirliği ortakları
arayışının yanı sıra Baden-Württemberg Finansman Veri Tabanı’nı tavsiye ederiz.
Teşvik için başvuruda bulunmak istersem nasıl irtibat kurmalıyım?
Başvuru belgelerini www.jugendstiftung.de adresindeki indirme bağlantısından indirip
mümkün olan en iyi şekilde doldurup e-posta eki halinde antes@jugendstiftung.de
veya czech@jugendstiftung.de adresine göndermeniz en iyi yoldur. En kısa sürede
sizlere cevap verilerek geri bildirimde bulunulur.
Sormak istediğim başka hususlar varsa veya Gençlik Vakfı’nın diğer
hizmetleriyle de ilgileniyorsam?
Gençlik Vakfı hakkında, başvurular ve diğer hizmetlerimiz hakkında sorularınız varsa
bize aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
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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