
Carsharing Transporter dla kultury społecznej w
hrabstwie Görlitz

Krótki opis

W ramach Sociokultury w dzielnicy Görlitz szukamy wsparcia dla naszych wyzwań logistycznych.

Nasz  projekt  oznacza  lepszą  mobilność  w  realizacji  projektów kulturalnych,  takich  jak  miasto

dziecięce, Zuvi i nasze kino letnie.

O czym jest ten projekt?

Przy przygotowywaniu i realizacji wakacji i innych ofert regularnie stawiamy czoła następującym 

pytaniem:

• Jaki samochód prywatny jest używany?

• Jak finansować naprawy?

• A co z ubezpieczeniem?

Czy jest to podstawa do wolontariatu?

Twoje wsparcie zapewnia, że transport materiałów jest łatwiejszy do zorganizowania i 

logistycznie łatwiejszy w obsłudze;

— W szczególności, test modelu wspólnego carharingu jest obsługiwany między 15.4.2022 a 

15.9.2022. Społeczno-kultura Görlitz działa jako inicjator i inne stowarzyszenia, projekty społeczne

i lokalna ludność mogą również korzystać z tego narzędzia. Umożliwi to rentowne wykorzystanie 

bazy. Logistyka i transport to ogromne wyzwanie dla tak wielu inicjatyw.

→ Udział – wsparcie na miejscu i bardzo konkretne!

Nasza kampania wspiera fakt, że kultura społeczno-kulturowa Görlitz jest bardziej widoczna, a 

nasze różnorodne oferty są jeszcze lepiej zakotwiczone w mieście Görlitz i w szerszym polu 

działania.

Twoje wsparcie sprawia, że praca jest dla nas łatwiejsza!

— Podczas kampanii chcielibyśmy dać mieszkańcom powiatu Görlitz

możliwość komentowania naszej kampanii oraz tematu „kultury

społecznej” i„ mobilności” w Görlitz. Prezentacja/publikacja zanonimizowanej

oceny otrzymanych wiadomości odbędzie się w lipcu 2023 r.
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—> obraz nastroju jest dla nas ważny i nasz wkład!

Jakiesą cele i kto jest grupą docelową?

Dzięki Twojemu wsparciu będziesz mógł 

dzięki Twojemu wsparciu umożliwisz:

Zaangażowanie wielu podmiotów w terenie staje się znacznie łatwiejsze, ponieważ dla naszej 

pracy stowarzyszeniowej i naszego dobrowolnego zaangażowania dostępny jest niezawodny 

środek transportu, a tym samym struktura egzystencjalna.

Tutaj jesteśmy skierowana do wszystkich, którzy chcąwspierać zaangażowanie społeczeństwa 

obywatelskiegomieszkańców Görlitz. Jednocześnie kierujemy również do wszystkich 

wolontariuszy, którzy są zirytowani ciągłym dostarczaniem własnego pojazdu i wynikającymi z 

tego kosztami napraw,co prowadzi do przeszkody finansowej lub kryzysu emocjonalnego i 

gospodarczego. 

2. otrzymujemyopinię na temat „Kultura społeczna i mobilność” w mieście Görlitz. Ogólnie rzecz 

biorąc, uważamy, że społeczno-kultura i mobilność są ważnym   interfejsem dostępu do  udziału w 

życiu społecznym .

Dlaczego ktoś miałby wspierać Twój projekt?

Z punktu widzenia kultury społeczno-kulturowej,

— ponieważ oferty wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty cyrkowe to ciężka praca 

rozłożona na cały rok, a materiał nie może być łatwo wyczarowany z A do B → patrz: 

zastosowanie: CE, ISO9001, ISO 9001;

— ponieważ kino letnie na obszarach wiejskich wymaga płótna i technologii, która jest trudna do 

transportu za pomocą koła ładunkowego → patrz: HTTPS://www.camillo-goerlitz.de/mobiles-
kino;

— ponieważ zarówno miasto dziecięce, jak i debata polityczna i historyczna w kontekście obozów 

pracy wymagają materiałów do pracy twórczej → patrz: HTTPS://www.meetingpoint-memory-

messiaen.eu/kinderstadt lub 

https://www.meetingpoint-memory-messiaen.eu/worcation,odpowiednio. 

— ponieważ zmiana lokalizacji wystawowych projektów artystycznych nie jest nawet robiona w 

ten sposób → zobacz: Start > Products > > > > >> > > > > > > > > > >

— ponieważ w ciągu roku w mieście są dziesiątki imprez i organizatorów wydarzeń, którzy 

również cieszą się z transportera carharingu.

Z perspektywy mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
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ponieważ zachęta do przejścia na CarSharing wzrasta, a jednocześnie wzmacnia CarSharing, 

transport publiczny/SPNV i innych dostawców usług mobilności w naszym mieście i regionie. 

Począwszy od 2023 roku, kombinacje Deutschlandticket + CarSharing & wynajem 

samochodów mają być nazwane na miejscu.

ponieważ na drogach jest mniej pojazdów, a 1 pojazd CarSharing zmniejsza potrzeby 

parkowania na drzwiach wejściowych o około 10 miejsc parkingowych;

ponieważ nawet ogrodnictwo i transport w kwietniu i wrześniu/październiku z transporterem 

jest łatwiejsze do zrealizowania niż z samochodem bez zaczepu przyczepy.

Co się dzieje z pieniędzmi z udanym crowdfundingiem?

� Przede wszystkim będziemy bardzo zadowoleni i bardzo dziękujemy wszystkim osobom i 

instytucjom zaangażowanym za pomocą listy nazwisk w mediach społecznościowych.

� Następnie naszpartner współpracyumieści CarSharing Transporter już dziś w Görlitz na 

okres od 15 kwietnia do 15 września 2023 roku. Uczestniczące kluby i ludzie mogą 

zarezerwować przejazdy transporterami i są zadowoleni z każdej podróży, że 

zaangażowanie na rzecz społeczno-kulturalizmu stało się nieco łatwiejsze.

� W drugiej połowie września 2023 r. zostanie dokonana inwentaryzacja, która zostanie 

sprawdzona i idealnie zadecydowana, że pojazd może być nadal użytkowany w Görlitz. 

Wskaźnik wykorzystania – także przez inne kluby i osoby – zadecyduje, czy pojazd 

pozostanie z nami w Görlitz.

Kto stoi za projektem?

Zapotrzebowanie Franziska Böhm od Camillo Kino było początkowo wyrażane publicznie za 

pośrednictwem laboratorium pomysłowego platformy „Engaged City of Görlitz”. Oto, gdzie było 

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

Soziokultur

Tobias Schlüter przeczytał o projekcie i zaoferował wsparcie dla projektu, ponieważ zajmuje się 

CarSharing od 2008 r. i umieścił temat CarSharing we wschodniej Saksonii w porządku obrad i 

udostępnił go publicznie.

Tymczasem następujące stowarzyszenia zdecydowały się na wspólną realizację pomysłu projektu, 

ponieważ każdy potrzebuje możliwości transportowych, aby organizować wydarzenia i inne oferty. 

— Klub filmowy z rolą 94 e.V., 

— Mosty kulturowe Görlitz e.V.

— Neisse CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.

— 

Rodzinne biuro miasta Görlitz towarzyszyło procesowi dyskusji na początku lata

2022 r., a późnym latem 2022 r. wniosek „CarSharing for the Görlitzer

Socioculture” został złożony i zatwierdzony przez Fundusz Działania i

Inicjatywy Partnerstwa na rzecz Demokracji w mieście Görlitz.

Jako partner wsparcia i współpracy byliśmy również w stanie wygrać:
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-partcar 

- 99Funken-platforma

Firmazajmująca się doradztwem artystycznym Görlitz – Zgorzelec zajmuje się wielojęzyczną 

informacją i realizacją naszej kampanii crowdfundingowej. 
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