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CarSharing Transporter pro Sociokulturu Görlitz
komunitní crowdfundingová kampaň

S druhem podpory:

Co se děje?

V rámci Görlitzovy sociokultury hledáme podporu pro naše 
logistické výzvy. Náš projekt představuje lepší mobilitu při 
realizaci kulturních projektů, jako jsou dětské město, Zuvi a 
naše letní kino. Jdeme na to!

https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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CarSharing Transporter pro Sociokulturu Görlitz
komunitní crowdfundingová kampaň

S druhem podpory:

Na co je?

Při přípravě a realizaci dovolené a dalších nabídek se pravidelně 
setkáváme s následujícími otázkami: Jaké soukromé auto se 
používá?Jak financujeme opravy?Jak vypadá pojištění?

Usnadnitorganizaci přepravy materiálů a usnadnit ji logisticky

https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
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Pro umožnění zkušebního provozu pro společný model sdílení 
mezi 15.4.2022 a 15.9.2022
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Zviditelnit Görlitzovu sociokulturu
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Chceš k tomu něco říct? /Máš k tomu co říct?

• K naší crowdfundingové kampani?
• O sociologii v Görlitzu? A samozřejmě Zgorzelec!
• Hotely ve městě Stadt & Kreis Görlitz? A samozřejmě Zgorzelec!

Pak jste na řadě vy!

Hlas/zpráva pro: +49 160 4596 772 
• anonymní a systematické hodnocení probíhá do 07/23.
E-mail na adresu: carsharing@camillo-goerlitz.de

* Projekt je financován v rámci Partnerství pro demokracii města Görlitz 
Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) prostřednictvím federálního 
programu 
„Demokracie žije!“, Státní rada pro prevenci Saska a město Görlitz.  Toto opatření bude 
spolufinancované z daňových fondů na základě poslance saského parlamentu 
rozhodnutých rozpočtů.

S druhem 
podpory:

mailto:carsharing@camillo-goerlitz.de
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
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Náš model

• Od crowdfundingové kampaně k plánování bezpečnosti
• Od soukromých vozidel k oficiálnímu vyúčtování projektu
• Od otevření se obyvatelstvu k rentabilnímu využití

Výhoda našeho modelu

• Ostatní kluby jsou zvány, aby se připojily!
• Ziskovost nahrazuje otázku následného financování nové dodávky
• Dopravník umožňuje sociokulturu a přístup k sociální účasti

* Projekt je financován v rámci Partnerství pro demokracii města Görlitz 
Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) prostřednictvím federálního 
programu 
„Demokracie žije!“, Státní rada pro prevenci Saska a město Görlitz.  Toto opatření bude 
spolufinancované z daňových fondů na základě poslance saského parlamentu 
rozhodnutých rozpočtů.
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