
CarSharing Transporter pro společenskou
kulturu v Görlitz County

Stručný popis

V rámci Sociokultury v okrese Görlitz hledáme podporu pro naše logistické výzvy. Náš projekt
představuje lepší mobilitu při realizaci kulturních projektů, jako jsou dětské město, Zuvi a naše letní
kino.

O čem je projekt?

Při přípravě a realizaci dovolené a dalších nabídek se pravidelně setkáváme s následujícími 
otázkami:

• Které soukromé auto se používá?
• Jak financovat opravy?
• A co pojištění?

Je to základ pro dobrovolnictví?

Vaše podpora zajišťuje, že přeprava materiálů je snazší organizovat a logisticky snadněji 
manipulovat;

Konkrétně je mezi 15.4.2022 a 15.9.2022 podporována zkušební jízda pro společný model 
carsharingu. Sociokultura Görlitz působí jako iniciátor a další sdružení, sociální projekty a místní 
obyvatelstvo může také používat vozidlo. To umožní ziskové využití základny. Logistika a doprava 
jsou pro tolik iniciativ velkou výzvou.

→ Účast – podpora na místě a velmi konkrétní!

Naše kampaň podporuje skutečnost, že sociální kultura Görlitz je viditelnější a naše rozmanité 
nabídky jsou ještě lépe zakotveny ve městě Görlitz a v našem širším oboru činnosti.

Vaše/vaše podpora nám usnadní práci!

Během kampaně bychom chtěli dát obyvatelstvu žijícímu v Görlitz příležitost 
vyjádřit se k naší kampani a k tématu„sociální kultury“ a „mobility“ v
Görlitz. Prezentace/zveřejnění anonymizovaného hodnocení obdržených zpráv
se uskuteční v červenci 2023.
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—> obrázek nálady je pro nás a náš příspěvek důležitý!

Jakéjsou cíle a kdo je cílovou skupinou?

S vaší podporou budete moci 
s vaší podporou umožníte:

Zapojení mnoha aktérů na místě je mnohem jednodušší, protože pro naši asociační činnost a náš 
dobrovolný závazek je k dispozici spolehlivý dopravní prostředek, a tím i existenční 
struktura.

Zde jsme zaměřeni na všechny, kdo chtějípodpořit závazek občanskéspolečnosti lidu Görlitz. 
Zároveň se zaměřujeme na všechny dobrovolníky, kteří jsou rozrušeni neustálým poskytováním 
vlastních vozidel a následnýmináklady na opravy,což vede k finanční překážce nebo emoční a 
hospodářské krizi. 

2. získávámenázor na „Sociokulturu a mobilitu“ ve městě Görlitz. Obecně se domníváme, že 
sociokultura a mobilita jsou důležitým rozhraním   pro přístup k  sociální účasti .

Proč by někdo podporoval váš projekt?

Z hlediska sociokultury,

vzhledem k tomu, že nabídky na dovolenou pro děti a mládež a cirkusové dílny jsou tvrdá práce 

rozložena po celý rok a materiál nelze snadno vykouzlit z A do B → viz: použití: CE, ISO9001, 
ISO 9001;

vzhledem k tomu, že letní kino ve venkovských oblastech vyžaduje plátno a technologii, která je 

obtížně přepravitelná s nákladovým kolem → viz: HTTPS://www.camillo-goerlitz.de/mobiles-
kino;

vzhledem k tomu, že dětské město, stejně jako politická a historická debata v rámci pracovních 

táborůvyžadují materiály pro tvůrčí práci → viz: HTTPS://www.meetingpoint-memory-

messiaen.eu/kinderstadt nebo https://www.meetingpoint-memory-messiaen.eu/worcation. 

— protože změny výstavních míst uměleckých projektů nejsou provedeny ani takhle → viz: ůDom  
> Výrobky > > > > >> > > > > > > > > > >

— protože v průběhu roku jsou ve městě desítky akcí a organizátorů akcí, kteří jsou také 

spokojeni s carsharing transportérem.

Z pohledu udržitelné mobility,

vzhledem k tomu, že pobídka k přechodu na CarSharing se zvyšuje a zároveň

posiluje CarSharing, veřejnou dopravu/SPNV a další poskytovatele služeb

mobility v našem městě a regionu. Od roku 2023 budou na místě

pojmenovány kombinace Deutschlandticket + CarSharing & Autopůjčovna.
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— protože na silnicích je méně vozidel a 1 vozidlo CarSharing snižuje potřeby parkování na 

předních dveřích přibližně o 10 parkovacích míst;

protože i zahradničení a přeprava v dubnu a září/říjnu/říjnu s transportérem je snazší realizovat 

než s autem bez přívěsu.

Co se stane s penězi s úspěšným crowdfundingem?

� Za prvé, budeme velmi šťastní a velké poděkování všem lidem a institucím zapojeným 

prostřednictvím seznamu jmen v příspěvku na sociálních médiích.

� Poté nášpartner pro spolupráciumístí společnost CarSharing Transporter již dnes v Görlitz 

na období od 15. dubna do 15. září 2023. Zúčastněné kluby a lidé si pak mohou rezervovat 

své transportní jízdy a jsou spokojeni s každým výletem, že závazek k sociokulturalismu se 

stal trochu jednodušším.

� V druhé polovině září 2023 bude proveden inventář, který bude zkontrolován a v ideálním 

případě rozhodnuto, že vozidlo může být i nadále používáno v Görlitz. Míra využití – i 

jinými kluby a lidmi – rozhodne, zda vozidlo zůstane u nás v Görlitz.

Kdo stojí za projektem?

Požadavek Franzisky Böhm z Camillo Kino byl původně veřejně vyjádřen prostřednictvím 

myšlenkové laboratoře platformy „Engaged City of Görlitz“. To je místo, kde bylo motto: 

https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur

Tobias Schlüter četl o projektu a nabídl podporu projektu, protože se zabývá CarSharing od roku 

2008 a zařadil téma CarSharing ve východním Sasku na pořad jednání a zpřístupnil jej veřejnosti.

Mezitím se následující sdružení rozhodla realizovat projekt společně, protože každý potřebuje 

dopravní možnosti znovu a znovu pro organizaci akcí a jejich dalších nabídek. 

— Filmový klub role 94 e.V., 

Kulturní mosty Görlitz e.V.

— Neisse CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.

— Rabryka 

Rodinná kancelář města Görlitz doprovázela diskusní proces na začátku léta

2022 a na konci léta 2022 byla žádost „CarSharing for the Görlitzer

Socioculture“ předložena a schválena Akčním a iniciativním fondem Partnerství

pro demokracii ve městě Görlitz.

Jako partner pro podporu a spolupráci jsme také dokázali vyhrát:

-partcar 

- 99Funken-platforma

Firemníumělecké poradenství Görlitz – Zgorzelecje na vaší straně pro vícejazyčné informace a 

realizaci naší crowdfundingovékampaně. 
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