
Шановні керівники партнерських організацій та члени Ради німців України!

Запрошуємо взяти участь членів Ваших організацій у Конкурсі надання підтримки представникам 
Авангарду етнічних німців України в рамках Програми МВС ФРН з підтримки німецької меншини в 
Україні (AF 69)!

Цілі та завдання робочого поля (AF 69)
Підтримка надається представникам Авангарду німців України, щоб якомога більша кількість 
висококваліфікованих представників німецької меншини – Авангарду активно представляла інтереси 
німецької меншини як у ній самій, так і поза її межами.
 
Цільова група представників Авангарду – етнічні німці різних вікових груп:

· представники молоді, які вже беруть активну участь у житті молодіжних організацій 
німецької меншини;
· дорослі – керівники організацій німецької меншини,
· визнані діячі науки та культури,
· успішні підприємці,

які беруть активну участь у діяльності як локальних, так і всеукраїнських громадських організацій 
німців України, представляючи їхні інтереси як на локальному/регіональному, так і на 
всеукраїнському та міжнародному рівнях.
 
Для участі у Конкурсі необхідно надіслати до 14.08.2022р. на електронну адресу 
Ljudmila.Krawtschenko@gfe-odessa.org наступні документи:

·         Документи, що підтверджують німецьку національність Заявника;
·         Мотиваційний лист Заявника (у довільній формі);
·         Клопотання від керівника організації з короткою інформацією про Заявника (окрім 
випадків, коли Заявник є керівником організації). Якщо Заявник є керівником локальної 
громадської організації німців України, то необхідно клопотання від керівника однієї з 
всеукраїнських громадських організацій німців України (ГО "Всеукраїнське об'єднання 
Німецька молодь в Україні" (ВО НМУ), ГО "Міжнародне товариство німців України -
Відергебурт", ГС "Асоціація німців України" (АНУ);
·         Заповнену Заявку (див. зразок  Заявки у додатку) із зазначенням виду та суми підтримки.

Наполегливо рекомендуємо попередньо отримати інформацію щодо форми оплати таких послуг від 
організації, яка надає послуги, оскільки оплата послуг у цьому випадку можлива лише за 
безготівковим розрахунком!
 
Звертаємо особливу увагу на те, що участь у подібних навчальних заходах має сприяти підвищенню 
кваліфікації в областях,
- які пов'язані з роботою локальних та всеукраїнських громадських організацій етнічних німців 
України
- та сприятимуть подальшому розвитку самоорганізації німців України.

Як і в попередні роки, остаточний Список Заявників (з короткою характеристикою Заявника, описом 
цілей і завдань надання такої підтримки), подається Грантодавцям після відповідної обробки та 
подальшого перекладу на німецьку мову (у зв'язку з чим наполегливе прохання писати все коротко, 
чітко та зрозуміло ( напр., при написанні характеристики та особливо аргументації необхідності такої 
підтримки)!

Остаточний Список Одержувачів у рамках підтримки представників Авангарду німців 
України затверджується Грантодавцями у Німеччині. 

При виникненні питань, звертайтесь до БФ «Товариство Розвитку». Ми завжди раді допомогти Вам!


