توافقنامه برای افرادی که سن آنها به مرحله قانونی نرسیده باشد
موضوع طرح برنامه  :ارائه راهکارهای نوین در جهت دستیابی به یکپاارگیی اجتماایی -
فرهنیی و آزادی اقلیتهای مذهبی حاضر در یک جامعه ( ) 2018-2016
بدینوسییه اعیم مییدام واجیزه ممیید م ی مبنییزد  Werte Bündnis Bayernم Stiftungدم ایزلی
محتم بیزیم دممجهی مدسیتیزببمبی ما یداتماجتمیزعبم-مفم نگیبمویودممجیزهمبی مانجیز ماقیدامزتب بی شیم
هیممیبزشد :م
-1ارائه و انتشار فیلم ،عکس وکلیه مستندات سمعی و بصری ممتبطم .م
-2مانتشزم و پوشش د ب تمز موامد مذ ومو مستندا سمعب و بصمی دمممعمضماستفزد معمو مجه مدید م
شد و شنید مشد .
-3امائ تمزمب مستندا موجود بصوم مانتوزبب ،م هب ویز طبق بندی شد .
 -4امائ وانتشزمفزیههزی صوتب و تصویمی وتمزمب مستندا موجود جه استفزد ونمزیش اه طمیق
اینتمن وپوش دمبمنزم زی مادیویبمو نمزیشهزی تهویهیونب وانتشزم دم مسزن زی جمعب ومطبوعز م
واشزع موپیز مسزنبمبزماستفزد ماهابهام زیبممزنندم CD-DVD-BLURAYبمای نشم آثزم نمی تصویمی و
نوا زی صوتب حزمل پیز .
مامگستمد اطمع
 -5عمو بم ای بنیزد  Wertebündnisجه مآگز بمافکزممعمومبمبصوم زم م
مسزنب واقدا وعمل ووا د مد .م
ماممایگز  ،داوطهبزن  ،نزمحدود اه نظم همز و مکز و
مچنی تمزمب ای اقدامز بصوم زم م
محتوامبود مو دمجه دستیزبب ب منزفع وا دات بنیزد بمای نشمواشزع دمافکزمعمومب اه طمیق نمزیشهزی
تهویهیونب و مبزحث آهاد مگزنب و عمومب اقدا ممینمزید.
ای توافقنزم م مچنی دمبمگیمند تمزمب حقوق مدنب دوطمف ومتقزبل دمجه امائ مستندا موجود
اقدا نمود مومبنیزد مذ ومصمحی دامد ومجزه ووا د بود بعنوا شوص ثزلث تمزمب اقدامز ذ م شد
ماممجها ومدم چهزمچوب مسید ب ا دات
فوق و مچنی مستندا امائ شد اه جزنب افماد ما بصوم زم م
بنیزد و نتیج گیمی مطهوب تغییمداد ومنتقل نمزید.عمو بمای  ،ای شوص ثزلث مجزه اس نز واطمعز
شوصب مما تنهز دمجه سب اطمینز اهصح بیزنز و اظهزما اینجزنب نهد وود داشت بزشد.
توافقز صوم گمفت دوجزنب مو بصوم تبب بود و یچگون توافق شفز ب مومد قبول وممک عمل
ما داوطهبزن ،ممایگز و بدو انتطزم حق الهحم میبزشد .م
نووا دمبود وتمزمب اقدامز زم م
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