
Транспортер для соціальної культури в
графстві Герліц

Короткий опис опису

Як частина соціокультури в районі Герліц, ми шукаємо підтримку для наших логістичних
проблем. Наш проект - це підвищення мобільності в реалізації таких культурних проектів, як
дитяче місто, Zuvi і наше літнє кіно.

Про що йдеться про проект?

Ми регулярно стикаємося з наступними питаннями при підготовці та проведенні свята та 
інших пропозицій:

• Який приватний автомобіль використовується?
• Як фінансувати ремонт?
• А як щодо страховки?

Чи є це основою для волонтерства?

Ваша підтримка гарантує, що транспортування матеріалів легше організувати і 
логістично легше обробляти;

Зокрема, тестовий запуск для спільної моделі каршерінгу підтримується з 15.04.2022 по 
15.9.2022. Соціокультура Герліца виступає ініціатором та іншими об'єднаннями, соціальні 
проекти і місцеве населення також може використовувати транспортний засіб. Це дозволить 
вигідно використовувати базу. Логістика і транспорт є величезним викликом для багатьох 
ініціатив.

→ Взяти участь - підтримка на місці і дуже конкретна!

Наша кампанія підтримує той факт, що соціокультура Герліца більш помітна, а наші 
різноманітні пропозиції ще краще закріплені в місті Герліц і в нашій широкій сфері 
діяльності.

Ваша/ваша підтримка полегшує роботу для нас!

Під час кампанії ми хотіли б дати населенню, що проживає в районі
Герліца, можливістьпрокоментувати нашу кампанію і тему«соціальної
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культури» і «мобільності» в Герліці. Презентація/публікація анонімної оцінки отриманих 
повідомлень відбудеться в липні 2023 року.

-> картина настрою важлива для нас і нашого внеску!

Якіцілі і хто є цільовою групою?

З вашою підтримкою ви зможете 
з вашою підтримкою ви зможете:

Прихильність багатьох суб'єктів на місцях стає набагато простіше, тому що надійний 
транспортний засіб і, таким чином, екзистенціальна структура доступна для нашої 
роботи асоціації і нашої добровільної відданості.

Тут ми націлені на всіх тих, хто хочепідтримати прихильність громадянськогосуспільства 
народу Герліца. У той же час, ми також націлені на всіх тих добровольців, які дратуються, 
постійно надаючи свій власний транспортний засіб і в результаті витрати на 
ремонтпризводять до фінансової перешкоди або емоційної та економічної кризи. 

2. Одержуємодумку про «соціальну культуру та мобільність» в місті Герліц. Загалом, ми 
вважаємо, що соціокультура та мобільність є важливим   інтерфейсом для доступу   
досоціальної участі .

Чому хтось підтримує ваш проект?

З точки зору соціокультури,

тому що святкові пропозиції для дітей та підлітків та циркові майстерні - це важка праця, що 

поширюється протягом усього року, і матеріал не може бути легко викликаний від А до Б 

→ див.: застосування: CE, ISO9001, ISO 9001;

тому що літнє кіно в сільській місцевості вимагає полотна і технології, які важко перевозити 

з вантажним колесом → див.: HTTPS:///www.camillo-goerlitz.de/mobiles-kino;

адже дитяче місто, а також політичні та історичні дебати в контексті робочих 

таборіввимагають матеріалів для творчої роботи → див.: HTTPS://www.meetingpoint-

memory-messiaen.eu/kinderstadt або 

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

тому що зміна виставкових локацій арт-проектів навіть не робиться так → див.: Головна > 
Продукти > > > > >> > > > > > > > >

- тому що за рік в місті проходять десятки заходів і організаторів заходів, які також щасливі 

з приводу каршерінг-транспортера.

З точки зору стійкої мобільності,

2



тому що стимул до переходу на CarSharing зростає і в той же час зміцнює CarSharing, 

громадський транспорт / SPNV та інших постачальників послуг мобільності в нашому місті 

та регіоні. Починаючиз 2023 року, комбінації Deutschlandticket + CarSharing & car rental 

повинні бути названі на сайті.

- тому що на дорогах менше транспортних засобів, а 1 CarSharing зменшує потреби в 

паркуванні на вхідних дверях приблизно на 10 паркувальних місць;

тому що навіть садівництво і транспортування в квітні і вересні / жовтні з транспортером 

легше реалізувати, ніж з автомобілем без зчіпки причепа.

Що відбувається з грошима з успішним краудфандингом?

� Перш за все, ми будемо дуже раді і дамо велике спасибі всім людям та установам, які 

беруть участь за допомогою списку імен у відеопості в соціальних мережах.

� Тоді нашпартнер по співпрацірозмістить CarSharing Transporter вже оголошеного 

сьогодні в Герліці на період з 15 квітня по 15 вересня 2023 року. Клуби-учасники і 

люди можуть забронювати свої транспортні поїздки і задоволені кожною поїздкою, що

прихильність до соціокультурності стало трохи простіше.

� У другій половині вересня 2023 року буде зроблено інвентар, який буде перевірено і в 

ідеалі вирішено, що автомобіль може продовжувати використовуватися в Герліці. 

Швидкість використання - також іншими клубами та людьми - вирішить, чи 

залишиться транспортний засіб з нами в Герліці.

Хто стоїть за проектом?

Вимога Franziska Böhm від Camillo Kino була спочатку публічно висловлена через ідейну 

лабораторію платформи «Збагачене місто Герліц». Ось девіз був: Категорія:Статті,

Тобіас Шлютер прочитав про проект і запропонував підтримати ідею проекту, тому що він 

займався CarSharing з 2008 року і поставив тему CarSharing в Східній Саксонії на порядок 

денний і зробив її доступною для громадськості.

Тим часом, наступні асоціації вирішили реалізувати ідею проекту разом, тому що кожному 

знову і знову потрібні транспортні можливості для організації заходів та інших пропозицій. 

Кіноклуб ролі φ94 e.V., 

Культурні мости Герліц Е.В.

Neisse CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.

- Рабрика 

Сімейний офіс міста Герліц супроводжував процес обговорення на початку

літа 2022 року, а наприкінці літа 2022 року заявка «CarSharing for the

Görlitzer Socioculture» була подана та схвалена Фондом дій та ініціатив

«Партнерство заради демократії» у місті Герліц.

Як партнер для підтримки та співпраці, ми також змогли виграти:

автомобіль -partcar 

3



- 99Funken-Platform

Компанія ArtConsulting Görlitz - Zgorzelecзнаходиться на вашому боці для багатомовної 

інформації та реалізації нашої краудфандинговоїкампанії. 
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