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Програма розвитку 
товариства німців «Wiedergeburt» 

Програма є основою для визначення напрямку розвитку німецької діаспори 
м.Запоріжжя згідно законодавства України та інших нормативних актів, в 
тому числі й міжнародних організацій 
 
Мета програми: розвиток та вдосконалення діяльності Запорізького 
товариства німців «Wiedergeburt» 
 
Завдання програми:  

1. Захист та підтримка законних соціальних, економічних, творчих та 
національно-культурних інтересів представників німецької діаспори, 
що проживають в Запоріжжі  

2. налагодження товариських відносин між всіма народностями, що 
проживають в запорізькому краї, а також з німецькомовними країнами  

 
Нормативна основа : Конституція України, Законодавчі акти України, 
Накази Президента України, Постанови кабінету міністрів України та інші 
нормативні акти 
 
   
Програма реалізується за підтримки керівників м Запоріжжя та області. 
Кожен напрямок програми здійснюється в життя згідно окремого плану. 
Відповідальність за реалізацію  полягає персонально на керівників 
організації та її підрозділів. 
 

1. УПРАВЛІННЯ 
1.1 Створення  підструктурних розділів 
1.2  Забезпечення організаційної діяльності 
1.3 Створення об єднань на основі професійних та інших інтересів 
1.4  Налагодження взаємодії з органами влади м.Запоріжжя  
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1.5  Налагодження взаємодії з іншими організаціями 
1.6  Підписання договорів, узгоджень, меморандумів та протоколів про 

наміри з  організаціями німецькомовних країн та інших НКТ 
1.7  Підтримка програм та рішень державних органів влади, які направлені 

на збереження та розвиток національних культур, в тому числі  й 
німецької 

1.8  Налагодження взаємодії з представниками німецьких товариств інших 
регіонів України 

1.9  Участь членів організації в німецьких суспільних організаціях з метою 
активного впливу на прийняття рішень, відстоювання позицій та 
інтересів 

 
 

Економічний розвиток Запорізького товариства німців «Wiedergeburt» 
2.  
2.1 Юридична підтримка та супровід підприємницької діяльності членів 

товариства. 
2.2 Проведення форумів, круглих столів та конференцій при підтримці 

обласної державної адміністрації, міської виконавчої влади та торгово-
промислової палати. 

2.3 Створення та проведення спільних програм та проектів  між 
Запорізьким регіоном та німецькомовними країнами. 

 
 3. ОСВІТА ТА НАУКА 
 

      3.1 Вивчення німецької мови, культури, історії та традицій  при центрі , 
сприяти цьому в місцях компактного проживання німців як основних 
шкільних дисциплін 
      3.2  Забезпечення викладачами мови, хореографії та музики, мовних 
асистентів з Німеччини з метою підтримки та розвитку культури та традицій 
серед німецької спільноти запорізького регіону. 
      3.3 Підтримка молоді при вступі до німецьких вузів. 
      3.4 Організація підготовчих семінарів з педагогіки Вальдорфської школи. 
      3.5 Створення німецької  Вальдорфської школи. 
 
4.  КУЛЬТУРА.  
 
4.1 Проведення культурних заходів, приурочених національним святам 

Німеччини. 
4.2 Підтримка майстрів народної творчості. Проведення пленерів 
4.3 Проведення обрядово-фольклорних виставок 
4.4 Участь у заходах обласної Асоціації НКТ 
4.5 Підтримка функціонування німецьких фольклорних колективів. 
 
 



5.  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
5.1 Захист авторських прав 
5.2  Створення телевізійних та радіопередач про німців краю, репортажів 
німецькою мовою 
5.3 Розміщення інформації про діяльність товариства в масмедіа та 
інформаційних довідниках 
5.4 Популяризація німецькомовної літератури. 
5.5. Підтримка творчості молоді німецькою мовою. 
5.6 Розміщення державних замовлень на публікації німецькомовних авторів в 
видавництвах м. Запоріжжя 
 
 
 
6. ТУРИЗМ 
 
6.1 Створення та розвиток туристичних маршрутів, пов’язаних з історією 
німецьких поселень та їх культури, в тому числі менонітської 
6.2 Забезпечення туристичних агентств інформацією про можливості 
проведення турів , пов’язаними з історією німців, менонітів. 
6.3 Сприяння розвитку зеленого туризму в місцях компактного проживання 
німців. 
6.4   Організація мовних обмінів з німецькомовними країнами  та 
популяризація літніх університетів. 
6.5   Розробка та організація туристичних маршрутів в регіони Німеччини, 
Голландії, Польщі, звідки переселяли німців. 
 
7. Підтримка релігії німців регіону 
 
7.1 Налагоджування зв язків з різними релігійними направленнями. 
7.2 Розробка спільних культурних проектів для дітей та молоді 
7.3 Розробка, впровадження та підтримка програм соціального захисту 
населення, в тому числі і людей похилого віку 
 
 
 


