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Шановні керівники німецьких громадських організацій України! 

Громадська організація "Міжнародне товариство німців України - Відергебурт" оголошує 
конкурс для етнічних німців на участь в Онлайн проєкті “Німецькі національні костюми - 
візитна картка німецьких громадських організацій України“ 

 
Дати проведення проєкта:  
10 - 11 грудня 2022р.; 17 - 18 грудня 2022р.; 24 грудня 2022р. 
 
Проект є переможцем конкурсу грантів і проводиться з ініціативи Ради німців України за 
фінансової підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ і комплексного 
територіального розвитку Німеччини через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку» 
 
В ході реалізації проєкта заплановано: 

• Кожен учасник пошиє 10 традиційних німецьких костюмів (5 жіночих та 5 чоловічих костюмів) для 
сувенірних ляльок із 5 різних федеральних земель Німеччини. 

• Отримана колекція ляльок використовують на заходах німецьких громадських організацій. 
• Підготовку, випуск колекції та її презентацію здійснюють спільно члени німецьких громадських 

організацій на міських та обласних заходах 
 
Програма проекту складається з кількох блоків:  
 
Підготовчий блок: до початку першого заняття учасники отримують «Новою поштою» набір 
матеріалів для створення національних костюмів 

Практичний блок: буде проведено у формі майстер-класу з виготовленням традиційних німецьких 
костюмів із 5 федеральних земель Німеччини. До початку практичних занять в кожному з блоків буде 
представлена історія німецького народного костюму, його трансформація, розвиток та особливості   

 
Участь у проекті допомагає вирішити проблему наступності поколінь у німецьких громадських 
організаціях, самоідентифікації учасників та національних традицій у середині сім'ї. 

Референти проєкта: етнічні німкені: Світлана Цех та Ольга Кравченко 

Для участі в онлайн проекті необхідно ТЕРМІНОВО до 5 грудня 2022 року заповнити анкету-
претендента на Гугл форм:  https://forms.gle/kv6E8JKofFWJ2TGM6 

Результати відбіру будуть оприлюднені до 7 грудня 2022 року. Після відбору участники отримають 
запрошення, програму і подальші інструкції для участі в проєкті. 
 
Фінансові умови: участники проєкта сплатять послуги Нової пошти по доставці робочих матеріалів. 

За всіма питаннями знахожусь в Вашому розпорядженні: 050 447 30 02  
Керівник проєкта - Светлана Цех 
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