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4 | Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy!
Kiedyś w końcu trzeba dorosnąć, pytanie tylko: kiedy? Dla PNWM
młodzież wchodzi w dorosłość, gdy zaczyna 26 lat. W 2017 roku
sami przekroczyliśmy tę magiczną granicę wieku. Oznaczało to
dla nas pełnię sił. I to na wielu płaszczyznach.
W 2017 roku dofinansowaliśmy ponad 2600 spotkań
młodzieży. Stało się to możliwe między innymi dzięki
dodatkowym środkom, które
zasiliły budżet PNWM. Cieszy
nas fakt, że skorzystały z tego tak licznie partnerstwa polsko-niemieckie. Wsparliśmy także wiele wartościowych projektów trójstronnych, realizowanych między innymi w ramach
programu „Zacieśnianie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji“. W rozdziale „Wymiana trójstronna“ niniejszej publikacji przybliżamy
Państwu wybrane działania w tym zakresie i przedstawiamy
dofinansowane przez nas inicjatywy.

1. Od wydawcy

Ponadto w 2017 roku wystartował konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży na lata 2017 – 2019.
Wysoka liczba 80 nadesłanych projektów, poświęconych
różnorodności kulturowej, religijnej, światopoglądowej
i językowej, była dla nas najlepszym dowodem na to, że
temat „Razem w Europie. Jeden cel“ to doskonały wybór. Do
zajęcia się tematyką różnorodności zachęcaliśmy nie tylko

poprzez konkurs, adresowany do szkół i instytucji pozaszkolnych. Temat ten był również ważnym elementem
naszej działalności programowej. W 2017 roku zainicjowaliśmy liczne projekty skierowane do organizatorów wymiany
młodzieży, które pomagają im w pracy związanej z tą tematyką. Bo przecież, jak trafnie stwierdziła jedna z uczestniczek naszych projektów: „Różnorodność to dużo niespodzianek i wielu
nowych ludzi, a to zawsze oznacza, że można się czegoś nowego nauczyć.” Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w rozdziale poświęconym naszemu priorytetowi „Różnorodność“.
Na zakończenie jeszcze jedna ważna informacja: w kwietniu
2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora zarządzającego po polskiej stronie naszej Organizacji. Następczynią
Pawła Morasa, który po dziesięciu latach zakończył swoją pracę
w PNWM, została Ewa Nocoń.
Zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z różnorodną działalnością PNWM i życzymy przyjemnej lektury naszego
sprawozdania.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit 26 Jahren bekommt man in der Regel kein Geld mehr.
Zumindest als Teilnehmer/-in eines vom DPJW geförderten
Austauschprojekts, für die eben jene Altersgrenze gilt. Doch
obwohl das DPJW 2017 seinen 26. Geburtstag feierte, bedeutete er für uns glücklicherweise nicht „Ende“, sondern „Volle Kraft
voraus“. Und dies in vielfacher Hinsicht.
So konnten wir im Bereich Förderung erfreuliche 2.605 Projekte bezuschussen. Möglich wurde dies unter anderem durch
zusätzliche Gelder, die für den Haushalt des DPJW zur Verfügung gestellt wurden. Sie schlugen sich in einer gestiegenen
Zahl an Bewilligungen nieder, was uns für die deutsch-polnischen Partnerschaften, die hiervon profitierten, sehr freut.
Zuverlässig fördern konnte das DPJW auch zahlreiche trilaterale Projekte im Rahmen des Programms „Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in Ländern der Östlichen
Partnerschaft und Russland“. Im Kapitel „Trilateraler Jugendaustausch“ stellen wir Ihnen die Arbeit des DPJW in diesem politisch und gesellschaftlich so wichtigen Bereich sowie den von
uns geförderten trilateralen Austausch an sich näher vor.
2017 fiel zudem der Startschuss für den 6. Deutsch-Polnischen
Jugendpreis, der für die Jahre 2017-2019 ausgeschrieben wurde. Die beeindruckende Zahl von 80 eingereichten Projekten
zu kultureller, religiöser, weltanschaulicher oder sprachlicher
Vielfalt zeigte uns, dass das Thema „Gemeinsam in Europa. Ein
Ziel“ gut gewählt war. Doch nicht nur Schulen und außerschu-

lische Einrichtungen waren aufgerufen, sich mit „Vielfalt“ zu
beschäftigen. Das DPJW stellt auch seine eigene inhaltliche
Arbeit unter dieses Motto. Noch bis 2019 entstehen zahlreiche
Projekte für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Publikationen, die die Arbeit an diversitätsbezogenen Themen
erleichtern sollen. Denn wie sagte es eine Teilnehmerin eines
unserer Projekte so treffend:
„Vielfalt bedeutet viele neue
Überraschungen, viele neue
Menschen - und immer etwas
Neues zu lernen.“ Mehr hierzu im Themenschwerpunkt
„Vielfalt“.

1. Editorial

Zu guter Letzt noch eine Neuerung in eigener Sache: Im April
2018 hat die Geschäftsführung des DPJW auf polnischer Seite
gewechselt. Ewa Nocoń wurde von der polnischen Regierung
zur Nachfolgerin von Paweł Moras ernannt, der nach zehn Jahren seine Tätigkeit im DPJW beendete.
Wir laden Sie ein, die breit gefächerte Arbeit des DPJW näher
kennenzulernen und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre
des DPJW-Geschäftsberichtes.
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Styczeń

Luty

25 – 28.01. Drezno
(Dresden)
-------------------------------„W tej zabawie jest
metoda!” – warsztat dla
animatorów wymian
polsko-niemieckich
Organizatorzy projektów
wymiany młodzieży
z Polski i Niemiec poznali
i przećwiczyli metody
pracy z grupą wykorzystywane podczas różnych
etapów spotkania
międzynarodowego.

3.02. Lublin
-------------------------------Wernisaż wystawy
„Auschwitz, fabryka
śmierci”
W trakcie otwarcia
wystawy w bibliotece
wojewódzkiej w Lublinie
PNWM przedstawiła
swoją działalność oraz
wyróżniła długoletnie
partnerstwa szkolne
z województwa
lubelskiego.

Marzec
9.03. Düsseldorf
-------------------------------Regionalna konferencja
inicjatywy „Szkoła żyje
wymianą”
Dyrektorzy szkół,
nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji
pozaszkolnych poszukiwali odpowiedzi na
pytanie, jakie czynniki
wpływają na sukces
międzynarodowej
wymiany uczniów.

25 – 28.03. Szczecin
-------------------------------„Bal Debiutantów”
Nauczyciele szkół partnerskich z Polski
i Niemiec poznali ABC
wymiany młodzieży,
czyli podstawowe
zasady planowania
i organizacji projektów.
Od A jak „animacja
językowa” do Z jak
„zakończenie spotkania”.
28 – 30.3. Düsseldorf
-------------------------------Udział w XVI edycji
Dni Wspierania Dzieci
i Młodzieży
PNWM przedstawiła
swoją ofertę dotacyjną
i szkoleniową osobom
pracującym z młodzieżą
oraz wszystkim zainteresowanym nawiązaniem
bądź rozwinięciem
współpracy
międzynarodowej.
Na wspólnym stoisku
targowym zaprezentowali się: PNWM, ConAct
– Centrum Koordynacji
Izraelsko-Niemieckiej

Wymiany Młodzieży
Francusko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży,
Tandem – Centrum
Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży,
IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej Pracy
z Młodzieżą Republiki
Federalnej Niemiec,
MŁODZIEŻ dla Europy
– niemiecka Narodowa
Agencja Erasmus+.

Januar

Februar

25. – 28.1. Dresden
-------------------------------„Das hat Methode!“
– Workshop für Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren im
deutsch-polnischen
Jugendaustausch
Organisatorinnen
und Organisatoren
deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen
erhielten methodisches
Handwerkszeug für die
verschiedenen Phasen
einer Jugendbegegnung
und probierten es aus.

3.2. Lublin (Woi. Lublin)
-------------------------------Vernissage der Ausstellung „Todesfabrik
Auschwitz“
Bei der Eröffnung der
Ausstellung in der
Woiwodschaftsbibliothek in Lublin stellte das
DPJW seine Arbeit vor
und zeichnete langjährige deutsch-polnische
Schulpartnerschaften
aus der Woiwodschaft
aus.

März
9.3. Düsseldorf
-------------------------------Regionalkonferenz
„Austausch macht
Schule“
Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/-innen,
Eltern und Akteure
der außerschulischen
Bildungsarbeit setzten
sich mit dem Frage
auseinander, wie internationaler Austausch
gelingen kann.

25. – 28.3. Stettin
(Szczecin)
-------------------------------„Debütantenball“
Lehrer/-innen von
Partnerschulen aus
Deutschland und Polen
erfuhren alles, was
bei einem Schüleraustausch wichtig ist, von
A wie Antrag bis Z wie
Zusammenarbeit.

28. – 30.3. Düsseldorf
-------------------------------Teilnahme am 16. Kinder- und Jugendhilfetag
Das DPJW stellte an der
internationalen Zusammenarbeit Interessierten, Organisatorinnen
und Organisatoren von
Jugendbegegnungen
sowie Fachkräften aus
der Jugendhilfe seine
Förder- und Fortbildungsmöglichkeiten vor.
Gemeinsam mit ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch,
Deutsch-Französisches

Jugendwerk, IJAB –
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik
Deutschland e.V.,
JUGEND für Europa
Nationale Agentur
Erasmus+, Tandem Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch und
der Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch.
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Kwiecień
4 – 5.04. Ludwigsburg
(Badenia-Wirtembergia)
-------------------------------Niemieckie Forum CSR
PNWM przedstawiła
swoją działalność
przedstawicielom
firm uczestniczących
w forum i nawiązała
kontakty z potencjalnymi sponsorami.

K alendarium

23 – 26.04. Chełmno
-------------------------------„Trzech partnerów
w wymianie szkolnej”
– seminarium kontaktowe dla nauczycieli
z Polski, Niemiec i Rosji
Nauczyciele planujący
podjęcie współpracy
i realizację trójstronnych spotkań młodzieży
otrzymali wskazówki
dotyczące finansowania
projektów oraz poznali
metody ich planowania.
Partnerzy: Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży,
Niemieckie Towarzystwo
Zagraniczne

Maj
04.05. Poczdam
(Potsdam)
-------------------------------Dni informacyjne
i kontaktowe
Przedstawiciele instytucji zajmujących się
młodzieżą z regionu
Brandenburgii otrzymali informacje na
temat możliwości
prowadzenia projektów
wymiany skierowanych
zarówno do młodych
ludzi, jak i specjalistów
pracujących z młodzieżą.
Uczestnicy spotkania
mogli znaleźć ciekawe
inspiracje związane
z rozwijaniem wymiany
międzynarodowej.
Partnerzy: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”,
Ministerstwo Oświaty,
Młodzieży i Sportu Kraju
Związkowego Brandenburgia

15 – 16.05. Warszawa
-------------------------------Spotkanie trenerów
edukacji na rzecz
różnorodności
Trenerzy edukacji na
rzecz równości
i różnorodności z Polski
i Niemiec spotkali się,
by w eksperckim gronie
omówić projekty zaplanowane przez PNWM,
zaproponować nowe
metody pracy związane
z tematyką
różnorodności
i podzielić się
doświadczeniami.
Partnerzy:
Fundacja Heinricha Bölla
w Warszawie

April
4. – 5.4. Ludwigsburg
(Baden-Württemberg)
-------------------------------Deutsches CSR-Forum
Das DPJW präsentierte seine Arbeit beim
Kongress zu Corporate
Social Responsibility
(CSR) und kam mit
potenziellen Sponsoren ins Gespräch.

23. – 26.4. Culm
(Chełmno)
-------------------------------„Drei Partner für den
Schüleraustausch“
– Kontaktseminar für
Lehrer/-innen aus
Deutschland, Polen
und Russland
Lehrer/-innen, die
trilaterale Austauschprojekte durchführen
möchten, erhielten
Tipps und Methoden
für deren Gestaltung
sowie Informationen zu
Finanzierungsmöglichkeiten.
Partner: Stiftung
Deutsch-Russischer
Jugendaustausch,
Deutsche Auslandsgesellschaft e. V.

Mai
4.5. Potsdam
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstag
Vertreter/-innen von
Einrichtungen der
Jugendarbeit aus
Brandenburg erhielten
neben grundsätzlichen
Informationen zum
Jugend-und Fachkräfteaustausch in verschiedenen Arbeitsgruppen
neue Impulse für
internationale Jugendbegegnungen.
Partner: Austausch
macht Schule, Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport des Landes
Brandenburg

15. – 16.5. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------Treffen von Trainerinnen und Trainern für
diversitätsbewusste
Bildung
Trainer/-innen des
DPJW aus dem Bereich
diversitätsbewusste
Bildung trafen sich zu
einem Expertengespräch, um Themen und
Projekte zu besprechen,
die das DPJW in diesem
Bereich plant, um neue
Arbeitsmethoden
vorzuschlagen und
Erfahrungen auszutauschen.
Partner: Heinrich-BöllStiftung Warschau
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18 – 19.05. Berlin
-------------------------------Forum „Młodzież na
Ukrainie”
Organizatorzy polsko-niemiecko-ukraińskich
projektów wymiany
młodzieży, przedstawiciele organizacji
pozarządowych,
a także instytucji
samorządowych
i państwowych
zapoznali się z aktualną
sytuacją młodzieży na
Ukrainie oraz tamtejszą
polityką młodzieżową.
Omówili także
możliwości współpracy
trójstronnej i efekty
wspólnych działań
w ramach istniejących
programów i partnerstw.

24 – 28.05. Berlin i Poczdam (Potsdam)
-------------------------------Udział w Dniach
Kościoła Ewangelickiego
W przypadających na
2017 rok obchodach

K alendarium

500-lecia reformacji,
podczas „Targów
Możliwości” w ramach
Dni Kościoła Ewangelickiego, PNWM
przedstawiła swoją
ofertę dotacyjną
i metodyczną na
wspólnym stoisku
informacyjnym
z siostrzanymi organizacjami zajmującymi
się wymianą młodzieży
w Niemczech. Ponadto
PNWM włączyła się
w przygotowanie
i organizację trzydniowego forum „Polska“,
czyli cyklu eksperckich
paneli dyskusyjnych.
Partnerzy: Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, ConAct
– Centrum Koordynacji
Izraelsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży,
Tandem – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

Czerwiec
8.06. Warszawa
20.06 Berlin
-------------------------------Przyjęcia letnie PNWM
PNWM zaprosiła przedstawicieli instytucji
partnerskich oraz
swoich sympatyków na
doroczne przyjęcie, by
w swobodnej atmosferze
przedstawić wybrane
projekty młodzieżowe
i poruszyć kwestie
zajmujące wymianę
polsko-niemiecką.

14.06. Krzyżowa
(Kreisau)
-------------------------------„Żywa Biblioteka” –
projekt wolontariuszy
PNWM
Jak to jest nie należeć
do „mainstreamu”?
Uczestnicy projektu,
młodzi ludzie z Polski
i Niemiec, poruszyli ten
temat w rozmowach
z przedstawicielami
różnych mniejszościowych grup społecznych.

Mai
18. – 19.5. Berlin
-------------------------------Forum „Jugend in der
Ukraine“
Organisatorinnen und
Organisatoren von
deutsch-polnischukrainischen Jugendaustauschen sowie
Vertreter/-innen von
NGOs, kommunalen
und staatlichen Institutionen der drei Länder
erhielten aktuelle Informationen zur Situation
von Jugendlichen in
der Ukraine und zur
dortigen Jugendpolitik.
Ebenso diskutiert wurden Möglichkeiten der
trilateralen Zusammenarbeit und das Zusammenwirken im Rahmen
bestehender Kooperationen und Angebote.

24. – 28.5. Berlin und
Potsdam
-------------------------------Teilnahme am Evangelischen Kirchentag
Im Jahr des 500. Jahrestags der Reformation
präsentierte sich das
DPJW auf dem „Markt
der Möglichkeiten“ gemeinsam mit anderen
Austauschorganisationen. Zudem war das
DPJW in Vorbereitung
und Durchführung des
dreitägigen PolenForums mit zahlreichen
Expertendiskussionen
eingebunden.
Partner: Deutsch-Französisches Jugendwerk,
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch,
ConAct – Koordinierungszentrum DeutschIsraelischer Jugendaustausch, Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Juni
8.6. Warschau (Warszawa)
20.6. Berlin
-------------------------------Sommerfeste des DPJW
Das DPJW lud
Vertreter/-innen seiner
Partnereinrichtungen
und Freunde zum
jährlichen Empfang ein,
um auf unterhaltsame
Weise Projekte der
vergangenen Monate
Revue passieren zu lassen und über aktuelle
wichtige Themen für
den deutsch-polnischen
Jugendaustausch zu
sprechen.

14.6. Kreisau (Krzyżowa)
-------------------------------„Lebendige Bibliothek“
– Projekt der DPJWFreiwilligen
Wie fühlt es sich an,
nicht Teil des gesellschaftlichen Mainstream zu sein? Jugendliche aus Deutschland
und Polen diskutuierten
dies mit Angehörigen
unterschiedlicher
gesellschaftlicher Minderheiten.
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Wrzesień
13 – 15.09. Bonn
-------------------------------Konferencja „Dialog
międzyreligijny”
W jaki sposób
rozmawiać na temat
udziału młodzieży
różnych wyznań, a także
osób niewierzących,
w polsko-niemieckich
projektach? Na to
i inne pytania starali
się odpowiedzieć
uczestnicy konferencji –
organizatorzy spotkań
młodzieży.
23.09. Opole
-------------------------------„JugendFestival
Młodych“
Podczas festiwalu
PNWM opowiadała
o swojej działalności
i zachęcała do
zaangażowania się
w polsko-niemieckie
projekty gości wydarzenia: młodych ludzi,
rodziców, opiekunów
i nauczycieli.

K alendarium

25.09. Lublin
-------------------------------VI Kongres Inicjatyw
Europy Wschodniej
Trójstronna wymiana młodzieży oraz
możliwości jej finansowania to główne
tematy, jakie PNWM
poruszyła w rozmowach z praktykami
współpracy rozwojowej
i transgranicznej, przedstawicielami nauki,
kultury, edukacji oraz
władz samorządowych
i państwowych z Europy
Środkowej i Wschodniej
podczas Giełdy Grantodawców w Lublinie.

Październik
4 – 6.10. Lublin
-------------------------------Konferencja „Pedagogika
pamięci. O teorii i praktyce edukacji historycznej
w miejscach zbrodni
nazistowskich”
Podczas konferencji
w Państwowym
Muzeum na Majdanku
PNWM zaprezentowała
przedstawicielom
najważniejszych miejsc
pamięci w Polsce
i Niemczech informacje
o programie dotacyjnym
„Zachować pamięć”.
5.10. Poznań
-------------------------------Zip-Zap – warsztaty
animacji językowej
Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań
dzieci i młodzieży
poznawali metodę
animacji językowej,
która pomaga podczas
międzynarodowych
projektów w komunikacji i efektywnej integracji grupy.

15 – 18.10. Krzyżowa
(Kreisau)
-------------------------------„W tej zabawie jest
metoda!” – warsztat dla
animatorów wymian
polsko-niemieckich
Organizatorzy projektów wymiany młodzieży
z Polski i Niemiec
poznali i przećwiczyli
metody pracy
z grupą wykorzystywane podczas
różnych etapów spotkania międzynarodowego.

September
13. – 15.9. Bonn
-------------------------------Konferenz „Interreligiöser Dialog“
Wie kann die Teilnahme von Jugendlichen
unterschiedlicher
Konfessionen oder auch
Konfessionsloser bei
Projekten des deutschpolnischen Jugendaustauschs thematisiert
werden? Projektverantwortliche tauschten
sich über diese und
andere Fragen aus.
23.9. Oppeln (Opole)
-------------------------------„JugendFestivalMłodych“
Bei dem an Jugendliche, Eltern, Lehrer/
-innen und Betreuer/
-innen gerichteten
Festival informierte das
DPJW über seine Arbeit
und ermunterte dazu,
deutsch-polnische Projekte zu organisieren.

25.9. Lublin (Woi. Lublin)
-------------------------------6. Kongress Osteuropäischer Initiativen
Trilateraler Jugendaustausch und Finanzierungsmöglichkeiten
hierfür zählten zu
den Themen, die das
DPJW auf der Fördermesse im Rahmen des
Kongresses diskutierte
– mit Aktiven in der
Entwicklungs- und
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
Vertreter/-innen aus
Wissenschaft, Kultur,
Bildung, kommunalen
Selbstverwaltungen
und staatlichen Behörden in Mittel- und
Osteuropa.

Oktober
4. – 6.10. Lublin
(Woi. Lublin)
-------------------------------Konferenz „Pädagogik
der Erinnerung.
Zur Theorie und Praxis
historischer Bildung
an Orten von
NS-Verbrechen“
Vertreterinnen und
Vertreter der wichtigsten Gedenkstätten in
Deutschland und Polen
erhielten bei der Konferenz im Staatlichen
Museum Majdanek
unter anderem Informationen zum DPJWFörderprogramm „Wege
zur Erinnerung“.

5.10. Posen (Poznań)
-------------------------------Zip-Zap – Workshop für
Sprachanimation
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
konnten Sprachanimation kennenlernen, eine
Methode zur Förderung
von Kommunikation
und Integration bei internationalen Projekten.
15. – 18.10. Kreisau
(Krzyżowa)
-------------------------------„Das hat Methode!“ –
Workshop für
Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren
im deutsch-polnischen
Jugendaustausch
Organisatorinnen
und Organisatoren
deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen
erhielten methodisches
Handwerkszeug für die
verschiedenen Phasen
einer Jugendbegegnung
und probierten es aus.
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16 – 18.10. Kraków
-------------------------------Konferencja jednostek
centralnych PNWM
Pracownicy
największych strategicznych instytucji
partnerskich PNWM
– jednostek centralnych – wymienili się
doświadczeniami oraz
zapoznali się z nowymi
projektami PNWM.
27 – 29.10 Chocianów/
Przemków
(woj. dolnośląskie)
-------------------------------Zip-Zap – Warsztaty
animacji językowej
Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań
dzieci i młodzieży
poznawali metodę
animacji językowej,
która pomaga podczas
międzynarodowych
projektów w komunikacji i efektywnej integracji grupy.

K alendarium

28.10 Trebnitz
(Brandenburgia)
-------------------------------Zip-Zap – Warsztaty
animacji językowej
Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań
dzieci i młodzieży
poznawali metodę
animacji językowej,
która pomaga podczas
międzynarodowych
projektów w komunikacji i efektywnej integracji grupy.

Listopad
3.11. Hamburg
-------------------------------Regionalna konferencja
inicjatywy „Szkoła żyje
wymianą”
Jak sprawić, żeby
międzynarodowa
wymiana uczniów stała
się stałym elementem
edukacji formalnej?
Podczas konferencji
dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji
pozaszkolnych wspólnie
pochylili się nad tym
zagadnieniem.

6 – 7.11. Berlin
-------------------------------„Laboratorium Wymiany” – kongres polsko-niemieckiej wymiany
szkolnej
Nauczyciele, pośrednicy
językowi, trenerzy,
przedstawiciele
jednostek centralnych
PNWM oraz domów
spotkań młodzieży
omówili najważniejsze
aspekty polsko-niemieckiej wymiany szkolej.
Szczególną uwagę
poświęcono tematyce
STEM.
Partnerzy: Centrum Nauki Kopernik, Fundacja
Deutsche Telekom

16. – 18.10. Krakau
(Kraków)
-------------------------------DPJW-Zentralstellenkonferenz
Mitarbeiter/-innen der
der größten und strategischen Partnerinstitutionen des DPJW – der
Zentralstellen – konnten
sich mit dem Jugendwerk und untereinander
über ihre Arbeit austauschen und neue Projekte
des DPJW kennenlernen.
27. – 29.10. Chocianów/
Przemków
(Woi. Niederschlesien)
-------------------------------Zip-Zap – Workshop für
Sprachanimation
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
konnten Sprachanimation kennenlernen, eine
Methode zur Förderung
der Kommunikation
und Integration innerhalb einer internationalen Gruppe.

28.10. Trebnitz
(Brandenburg)
-------------------------------Zip-Zap – Workshop für
Sprachanimation
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
konnten Sprachanimation kennenlernen, eine
Methode zur Förderung
der Kommunikation
und Integration innerhalb einer internationalen Gruppe.

November
3.11. Hamburg
-------------------------------Regionalkonferenz
„Austausch macht
Schule“
Wie kann internationaler Austausch zu einem
selbstverständlichen
Teil schulischer Bildung
werden? Schulleitungen, Lehrer/innen und
Träger der außerschulischen Jugendarbeit
gingen in Workshops
gemeinsam dieser
Frage nach.

6. – 7.11. Berlin
-------------------------------„Austauschlabor“ –
Kongress zum deutschpolnischen Schüleraustausch
Ein Treffen rund um das
Thema deutsch-polnischer Schüleraustausch
für alle, die hieran
mitarbeiten – Lehrer/
-innen, Sprachmittler/
-innen, Trainer/-innen,
DPJW-Zentralstellen
und Begegnungsstätten.
2017 standen Projekte
unter Einbezug von
MINT-Wissenschaften im
Mittelpunkt.
Partner: Wissenschaftszentrum Kopernikus,
Deutsche Telekom
Stiftung
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15.11. Frankfurt nad Odrą
(Frankfurt an der Oder)
-------------------------------Zip-Zap – Warsztaty
animacji językowej
Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań
dzieci i młodzieży
poznawali metodę
animacji językowej,
która pomaga podczas
międzynarodowych
projektów w komunikacji i efektywnej integracji grupy.

K alendarium

23 – 26.11. Chełmno
-------------------------------Zip-Zap – Warsztaty
animacji językowej
Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań
dzieci i młodzieży
poznawali metodę
animacji językowej,
która pomaga podczas
międzynarodowych
projektów w komunikacji i efektywnej integracji grupy.

27 – 30.11. Krzyżowa
-------------------------------Seminarium
wprowadzające dla
finalistów Polsko-Niemieckiej Nagrody
Młodzieży
Spotkanie przedstawicieli 20 projektów
finałowych konkursu
o Polsko-Niemiecką
Nagrodę Młodzieży
„Razem w Europie.
Jeden cel” służyło
poszerzeniu wiedzy
na temat metod pracy
związanych z tematyką
różnorodności, zdobywania środków finansowych na projekty oraz
promocji.

Grudzień
6 – 10.12. Lüneburg
i Lohheide
-------------------------------Godność ludzka jest
(nie)naruszalna. Prawa
człowieka i edukacja na
rzecz demokracji
w miejscach pamięci
Seminarium dla
nauczycieli z Polski
i Niemiec służyło zapoznaniu ich z metodyką
polsko-niemieckich
spotkań młodzieży
poświęconych tematyce
zbrodni nazistowskich.
Partnerzy: Miejsce
Pamięci „Eutanazja”
w Lüneburgu, Fundacja
Miejsca Pamięci Dolnej
Saksonii

15.11. Frankfurt an der
Oder
-------------------------------Zip-Zap – Workshop für
Sprachanimation
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
konnten Sprachanimation kennenlernen, eine
Methode zur Förderung
der Kommunikation
und Integration innerhalb einer internationalen Gruppe.

23. – 26.11. Culm
(Chełmno)
-------------------------------Zip-Zap – Workshop für
Sprachanimation
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
konnten Sprachanimation kennenlernen, eine
Methode zur Förderung
der Kommunikation
und Integration innerhalb einer internationalen Gruppe.

27. – 30.11. Kreisau
(Krzyżowa)
-------------------------------Einführungsseminar
für die Finalisten des
Deutsch-Polnischen
Jugendpreises
Das Treffen gab den
Vertreterinnen und Vertretern der 20 Projekte,
die sich für die Endrunde des Jugendpreises
qualifiziert hatten,
die Möglichkeit, neue
Arbeitsmethoden zum
Leitthema des Wettbewerbs „Vielfalt“ sowie
Finanzierungs- und
Werbemöglichkeiten
kennenzulernen.

Dezember
6. – 10.12. Lüneburg und
Lohheide (Niedersachsen)
-------------------------------Die Würde des Menschen ist (an-)tastbar.
Menschenrechte und
Demokratielernen in
NS-Gedenkstätten
Ein Methodenseminar zur historischpolitischen Bildung in
NS-Gedenkstätten für
deutsche und polnische Lehrer/-innen,
die deutsch-polnische
Schülerbegegnungen
organisieren.
Partner: „Euthanasie“Gedenkstätte Lüneburg
e.V., Stiftung niedersächsische Gedenkstätten
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Charakterystyka i zalety dwu- i wielonarodowych spotkań młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Głównym obszarem działalności PNWM jest wspieranie spotkań
młodych Polaków i Niemców. Stanowią one 90 procent dotowanych projektów i obejmują szkolną oraz pozaszkolną
współpracę młodzieży, nieograniczoną tematycznie: od sportu
przez muzykę i teatr po projekty wymiany zawodowej.
Skierowane są do młodzieży
w wieku od 12 do 26 lat, ale
też, w obszarze przygranicznym, do dzieci.

3. Trójstronne
spotkania
młodzieży

Wymiana bilateralna jest
bardzo istotna dla procesu
poznania się młodych ludzi
z Polski i Niemiec. Umożliwia
bezpośredni kontakt, pozwala skupić się na dialogu, zgłębić
wybrane tematy oraz budować świadome i trwałe partnerstwo.

Obok spotkań polsko-niemieckich PNWM wspiera także projekty trójstronne, między innymi z Ukrainą, Czechami, Białorusią
czy Francją. Wymagają one większego nakładu organizacyjnego,
finansowego i komunikacyjnego niż projekty bilateralne, a dynamika grupy, wynikająca z jej wielokulturowości, jest bardziej
złożona. Jednakże mimo licznych dodatkowych wyzwań, sieć
partnerstw i liczba programów trójstronnych nieustannie rośnie.
Jakie są korzyści wynikające ze spotkań trójstronnych? W obliczu udziału w projekcie rówieśników z innego, trzeciego kraju,

reprezentujących inny punkt widzenia, uczestnicy projektów
bilateralnych na nowo reflektują swój obraz partnerskiego kraju i sposób myślenia o nim. Zmiana perspektywy pełni ważną
funkcję, między innymi podczas dyskusji poruszających tematy polityczne czy historyczne. Próba ich zrozumienia przestaje
wówczas ograniczać się do postrzegania stosunków pomiędzy
dwoma krajami, lecz odbywa się w szerszym kontekście. Interpretacja wydarzeń, czy to współczesnych czy historycznych,
nabiera nowego wymiaru także w obliczu aktualnej sytuacji
społeczno-politycznej w krajach zaangażowanych w projekt.
Projekt trójstronny to wreszcie ciekawy kontrapunkt do schematu spotkań bilateralnych. Młodzi Polacy i Niemcy mogą
podczas jego trwania zreflektować wzajemne podobieństwo,
uświadamiając sobie i trzeciemu partnerowi wartość dorobku
polsko-niemieckiego sąsiedztwa ostatnich dziesięcioleci.
Międzynarodowe projekty dla młodzieży stanowią także dobrą
przestrzeń do tego, by reagować na bieżące procesy społeczne.
Młodzi ludzie mogą tu w luźnej atmosferze i pod okiem wykwalifikowanej kadry porozmawiać na ważne tematy i jednocześnie
poznać złożoność pewnych zagadnień, w zależności od własnych doświadczeń.
Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją
-----------------------------------------------------------------------------------Współpraca Polski i Niemiec z danym krajem trzecim ma inną
genezę i specyfikę. W przypadku projektów z udziałem Ukrainy lub innych partnerów ze Wschodu rola kraju inicjującego
i pośredniczącego przypisywana jest Polsce. Przez pryzmat
procesów transformacji lat 90., głębokich zmian ustrojowych,

Charakteristika und Vorteile bi- und trilateraler Begegnungen
-----------------------------------------------------------------------------------Das Deutsch-Polnische Jugendwerk fördert vor allem binationale Begegnungen zwischen Jugendlichen aus Deutschland und
Polen. Sie machen 90% der Bewilligungen aus und finden im
schulischen wie im außerschulischen Bereich statt. Thematisch
sind sie bunt gefächert von Sport über Musik und Theater hin
zu beruflicher Bildung. Die Teilnehmenden sind zwischen zwölf
und 26 Jahren alt, manchmal gehen sie aber auch noch in die
Kita.
Bei einem bilateralen Austausch können sich die Teilnehmenden
aus Deutschland und Polen besonders gut gegenseitig kennenlernen. Durch den unmittelbaren Kontakt steht der Dialog im
Mittelpunkt, lassen sich ausgewählte Aspekte der Zusammenarbeit vertiefen und eine bewusste und stabile Partnerschaft
kann entstehen.
Neben den binationalen Begegnungen fördert das DPJW auch
trinationale Projekte mit Ländern wie der Ukraine, Tschechien,
Belarus oder Frankreich. Solche Begegnungen erfordern einen
höheren organisatorischen, finanziellen und kommunikativen
Aufwand, und auch die interkulturelle Gruppendynamik ist
komplex. Trotz dieser nicht unwesentlichen Herausforderungen
nimmt die Zahl trilateraler Partnerschaften ständig zu, ebenso
wie immer mehr trilaterale Projekte stattfinden.
Welchen Mehrwehrt bringen trilaterale Begegnungen? Sie ermöglichen es, dass typische Bilder und Denkmuster über ein
Land, die in einer bilateralen Konstellation bei den Teilnehmenden vorzufinden sind, angesichts der dritten Sichtweise neu
reflektiert werden. Dies spielt z. B. bei geschichtlichen oder
politischen Fragestellungen eine wichtige Rolle. Die Auseinandersetzung mit ihnen beschränkt sich nicht mehr nur auf die

Beziehungen zwischen zwei Ländern, sondern findet in einem
breiteren Kontext statt. Eine neue Dimension ergibt sich auch
beim Betrachten von aktuellen und geschichtlichen Ereignissen vor dem Hintergrund der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation in den beteiligten Ländern. Zu guter
Letzt stellt ein trinationales Projekt auch einen interessanten
Gegenpol zum bilateralen
Modell dar. Junge Deutsche
und Polen können hierbei
über ihre Gemeinsamkeiten
nachdenken sowie sich und
dem dritten Partner bewusst
machen, was in der deutschpolnischen Nachbarschaft in
den vergangenen Jahrzehnten bereits erreicht wurde.

3. Trilaterale
Jugendbegegnungen

Insgesamt zeigt sich, dass die internationale Jugendarbeit generell in der Lage ist, auf gesellschaftliche Entwicklungen schnell
zu reagieren. Sie bietet einen Raum, in dem sich Jugendliche in
ungezwungener Atmosphäre und unter fachlicher Begleitung
zu wichtigen Themen austauschen und gleichzeitig für deren
Komplexität sensibilisiert werden können, auch aufgrund eigener Vorerfahrungen.
Trilaterale Projekte mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft
und Russland
-----------------------------------------------------------------------------------Jede Zusammenarbeit von drei Partnern hat ihren eigenen Entstehungsprozess und Charakter. So wird z. B. im Fall von Projekten mit der Ukraine oder anderen östlichen Partnerländern
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politycznych, gospodarczych i społecznych, Polacy potrafią
lepiej zrozumieć i wyczuć sytuację we wschodnich krajach Europy, nawet jeśli nie da się tych doświadczeń przełożyć jeden
do jednego. Polska staje się więc niejako pomostem pomiędzy
Niemcami a krajami byłego bloku wschodniego, tak jak na
początku lat 90. strona niemiecka często pełniła rolę łącznika
Polski z partnerami z Europy Zachodniej.
Najdłuższa współpraca spośród partnerów ze Wschodu łączy
PNWM z Ukrainą. Od końca lat 90., między innymi dzięki
aktywności polskich instytucji partnerskich PNWM, trwa aktywna wymiana z tym krajem. Dzięki niej, nawet mimo takich
wydarzeń, jak wprowadzenie obowiązku wizowego czy zmiany
po 2005 roku w następstwie pomarańczowej rewolucji, PNWM
mogła umożliwiać spotkania młodzieży polskiej, niemieckiej
i ukraińskiej. Wspomniana zmiana perspektywy dotycząca tematów politycznych i historycznych jest szczególnie widoczna w tej właśnie trójstronnej konstelacji. W 2014 roku kryzys
polityczny na Ukrainie i wybuch wojny na wschodzie kraju
zyskały przełożenie na spotkania młodzieży i wpływ na ich samych lub ich rówieśników. Młodzi ludzie po raz pierwszy stanęli
w obliczu sytuacji, gdy doświadczenie wojny nie tylko było faktem znanym z historii. Ten proces poznawczy jest zauważalny
także w przypadku spotkań polsko-niemiecko-izraelskich.
Wsparcie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
-----------------------------------------------------------------------------------Od końca lat 90. PNWM dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
odpowiednie wsparcie dla projektów trójstronnych z krajami
Partnerstwa Wschodniego. Początkowo były one dofinansowy-

wane ze środków własnych PNWM, a od czasu powołania w 2014
roku programu „Zacieśnianie współpracy ze społeczeństwem
obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego” dotowane są także ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 2016 roku programem
objęto dodatkowo współpracę z Rosją. Projekty trójstronne
z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem,
Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą) oraz Rosją realizowane
w Niemczech lub kraju trzecim są zatem – dzięki dofinansowaniu ze strony niemieckiego MSZ – dotowane przez PNWM
pełnymi stawkami ryczałtowymi. Do tej pory PNWM zrealizowała
w sumie w ramach współpracy z Federalnym Ministerstwem
Spraw Zagranicznych ok. 150 projektów, w tym w 2017 roku
8 projektów w kraju trzecim (cztery na Ukrainie, dwa w Rosji
i dwa w Gruzji).
Forum „Młodzież na Ukrainie”
-----------------------------------------------------------------------------------Przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
PNWM zorganizowała forum poświęcone sytuacji młodzieży
i polityce młodzieżowej na Ukrainie, które odbyło się 19 maja
2017 roku w ratuszu miejskim (Rotes Rathaus) w Berlinie.
Podczas forum uczestnicy zapoznali się z oficjalnym raportem rządu ukraińskiego dotyczącym młodzieży. Mieli także
okazję do wymiany doświadczeń, omówili nowe możliwości
współpracy trójstronnej i podsumowali dotychczasowe
osiągnięcia. Podczas forum obecny był wiceminister młodzieży
i sportu Ukrainy Oleksandr Jarema, który przedstawił najnowsze regulacje dotyczące polityki młodzieżowej. W konferencji uczestniczyło blisko stu przedstawicieli instytucji

Polen eine wichtige Rolle als Vermittlungsland zugeschrieben.
Zwar sind die Transformationsprozesse, die in Polen in den
1990er Jahre stattgefunden haben, nicht eins zu eins auf andere
Länder übertragbar. Wer jedoch selbst tiefgreifende politische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erlebt hat,
kann auch die Situation in osteuropäischen Ländern besser verstehen. Polen bildet somit im übertragenen Sinne eine Brücke
zwischen Deutschland und dem postsowjetischen Raum, wie
auch Deutschland Anfang der 1990er Jahre für Polen ein Bindeglied zu westeuropäischen Partnern war.
Von allen östlichen Partnerländern arbeitet das DPJW am längsten mit der Ukraine zusammen. Seit Ende der 1990er Jahre findet – auch dank aktiver polnischer Partner – ein steter
Austausch mit dem Land statt, so dass das DPJW trotz Visumspflicht und gesellschaftlichen Umbrüchen wie 2005 der Orangenen Revolution Begegnungen zwischen deutschen, polnischen
und ukrainischen Jugendlichen ermöglichen konnte. Die eingangs erwähnte Ausweitung der Perspektive bei Themen aus
den Bereichen Politik und Geschichte wird aktuell gerade bei
trilateralen Projekten dieser Konstellation deutlich: So fanden
2014 die politische Krise in der Ukraine sowie der Kriegsausbruch im Osten des Landes Eingang in deutsch-polnisch-ukrainische Jugendbegegnungen und beeinflussten ihren Verlauf.
Die Teilnehmenden wurden oft zum ersten Mal mit der Situation
konfrontiert, dass Kriegserfahrungen kein rein historisches Thema sind. Dieser Erkenntnisprozess lässt sich auch bei deutschpolnisch-israelischen Jugendbegegnungen beobachten.

Unterstützung des Auswärtigen Amts
-----------------------------------------------------------------------------------Das DPJW ist seit Ende der 1990er Jahre bemüht, trilateralen
Projekten mit östlichen Partnerländern eine angemessene Förderung anzubieten. Zunächst geschah dies aus eigenen Mitteln,
seit 2014 zusätzlich mit Geldern des Auswärtigen Amts, mit dem
das DPJW im Rahmen des Förderprogramms „Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in Ländern der Östlichen
Partnerschaft“ kooperiert. 2016 wurde auch Russland in diese
Förderung einbezogen. So kann das DPJW trilaterale Projekte
mit Ländern der Östlichen Partnerschaft (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau, Ukraine) und Russland, die in
Deutschland oder dem Drittland stattfinden, mit vollen Festbeträgen fördern. Insgesamt hat das DPJW bisher in Kooperation
mit dem Auswärtigen Amt etwa 150 Projekte finanziell unterstützt, davon 2017 acht Projekte in einem Drittland (vier in der
Ukraine und je zwei in Russland und Georgien).
Forum „Jugend in der Ukraine“
-----------------------------------------------------------------------------------Im Rahmen der Förderung durch das Auswärtige Amt organisierte das DPJW ein Forum zur Situation von Jugendlichen
und zur Jugendpolitik in der Ukraine, das am 19. Mai 2017 im
Roten Rathaus in Berlin stattfand. Die Teilnehmenden hatten
die Möglichkeit, sich mit dem offiziellen Bericht der ukrainischen Regierung zu diesem Thema vertraut zu machen sowie
Erfahrungen auszutauschen, neue Möglichkeiten der trilateralen Zusammenarbeit zu besprechen und das bisher Erreichte zu
bewerten. An der Veranstaltung nahmen der ukrainische stellv.
Minister für Jugend und Sport Oleksandr Jarema sowie fast ein-
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pracujących z młodzieżą, fundacji, grantodawców oraz świata
polityki i mediów.
Współpraca z instytucjami partnerskimi
-----------------------------------------------------------------------------------Wspieranie projektów trójstronnych odbywa się we współpracy
z innymi instytucjami bilateralnymi, zajmującymi się wymianą
młodzieży. Należą do nich: Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży (FNWM), ConAct – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Tandem – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.
Ponadto PNWM współpracuje z instytucjami wspierającymi nie
tylko trójstronną wymianę młodzieży, ale także wielostronną.
Obok wymienionych powyżej partnerów są to: IJAB – Biuro
ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej
Niemiec oraz niemiecka i polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (w Polsce: Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji).
Wraz z nimi PNWM realizuje wspólne projekty „Szkoła żyje
wymianą”, „Między Innymi” i spotkania dla parlamentarzystów
oraz publikuje materiały dydaktyczne.
Konkurs „Young Europeans Award”: „To be or not to be... a European?”
-----------------------------------------------------------------------------------PNWM jest współorganizatorem polsko-niemiecko-francuskiego konkursu „Young Europeans Award” (YEA), realizowanego w latach 2017 – 2018 pod hasłem „To be or not to be...
a European?”. Przedsięwzięcie to ma zachęcić młodych ludzi
z Polski, Niemiec i Francji do podjęcia dialogu i realizacji wspól-

nych projektów. Głównym tematem aktualnej edycji konkursu
jest zaangażowanie młodzieży w budowanie wspólnej Europy,
a krajem pełniącym rolę gościa honorowego jest Zjednoczone Królestwo. YEA jest wspólną inicjatywą PNWM i FNWM,
Fundacji Kultury Allianz, Fundacji Hippocrène oraz Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowaną we współpracy
z UK-German Connection.
Nowe regulacje we wspieraniu projektów trójstronnych
-----------------------------------------------------------------------------------Kryteria dofinansowania trójstronnych spotkań młodzieży
przez PNWM są identyczne jak w przypadku projektów bilateralnych. Oznacza to, że najważniejszym kryterium przyznania
dofinansowania projektu jest charakter spotkania i wspólnie
realizowany program. Od 2017 roku PNWM może przeznaczyć
1% budżetu wspierania na projekty odbywające się w kraju
trzecim (dofinansowując koszty programu i koszty podróży
tam powstałe). Regulacja ta obowiązuje dla partnerstw trójstronnych, które zrealizowały już wcześniej przynajmniej po
jednym spotkaniu w Polsce i Niemczech. W 2017 roku odbyło
się pięć takich spotkań: w Maroku, Izraelu, Czechach, Bośni
i Hercegowinie oraz na Ukrainie. Pozostałe programy trójstronne otrzymują dotacje PNWM jedynie wtedy, gdy odbywają się
na terenie Polski lub Niemiec.

hundert Vertreter/-innen aus den Bereichen Jugendarbeit, Stiftungen, Förderorganisationen, Politik und Medien teil.
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen
-----------------------------------------------------------------------------------Bei der Förderung trilateraler Projekte arbeitet das DPJW in
Deutschland mit anderen bilateralen Fördereinrichtungen aus
dem Bereich des Jugendaustauschs zusammen. Dies sind das
Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, Tandem
– Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch sowie die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(DRJA). Wo es wiederum nicht nur um trilateralen Austausch, sondern um internationale Jugendarbeit allgemein geht, engagieren sich das DPJW und die genannten Partner gemeinsam mit
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. sowie der deutschen und der polnischen
Nationalagentur des EU-Programms „Erasmus+ JUGEND IN AKTION“ (in Polen ist dies die Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems). Die Zusammenarbeit umfasst Projekte (z. B.
„Austausch macht Schule“, „Unter Anderen“), Veranstaltungen
(wie z. B. Parlamentarische Abende) oder auch didaktische
Materialien.
Wettbewerb „Young Europeans Award”: „To be or not to be… a
European?“
-----------------------------------------------------------------------------------Das DPJW beteiligt sich an der Durchführung des deutsch-polnisch-französischen Wettbewerbs „Young Europeans Award“, der

2017/18 unter dem Titel „To be or not to be… a European?“ stattfindet. Ziel ist es, junge Menschen aus Deutschland, Polen und
Frankreich zum gegenseitigen Dialog und zur Durchführung
gemeinsamer Projekte anzuregen. Das Schwerpunktthema ist
das Engagement der Jugend beim Aufbau eines gemeinsamen
Europas, Gastland des Wettbewerbsjahres 2017/18 ist das Vereinigte Königreich. Der „Young Europeans Award“ ist eine gemeinsame Initiative der Allianz Kulturstiftung, der HippocrèneStiftung, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
(SdpZ), des DPJW und des DFJW und wird in Zusammenarbeit
mit der UK-German Connection durchgeführt.
Neue Regelungen bei der Förderung trilateraler Projekte
-----------------------------------------------------------------------------------Generell sind die Förderkriterien der DPJW-Richtlinien für trilaterale Projekte mit denen für bilaterale identisch. Das heißt:
Vor allem das tatsächliche Begegnen der Jugendlichen und das
gemeinsam durchgeführte Programm sind entscheidend für
die Bewilligung. Seit 2017 kann das DPJW ein Prozent seines
Förderhaushalts auch für Projekte im Drittland verwenden, und
zwar für Programmkosten und im Drittland entstandene Reisekosten. Diese Regelung gilt für trilaterale Partnerschaften, die
zuvor bereits mindestens je eine Begegnung in Deutschland
und in Polen durchgeführt haben. 2017 profitierten fünf Projekte von dieser Neuerung: je eins in Marokko, Israel, der Slowakei,
in Bosnien und Herzegowina sowie in der Ukraine. Trilaterale
Begegnungen anderer Partner kann das DPJW nur dann fördern,
wenn sie in Deutschland oder Polen stattfinden.
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Różnorodność jest ważna, bo pokazuje

Vielfalt ist wichtig, denn sie zeigt die Kreativität der

kreatywność natury. Bez różnic byłoby nudno,

Natur. Ohne Unterschiede wäre es auch langweilig,

bo każdy ma coś, co go charakteryzuje i wyróżnia

weil jeder etwas hat, was ihn ausmacht und von

spośród innych.

anderen unterscheidet.

Mara Ellenberger, uczestniczka projektu „Żywa Biblioteka”

Co trzy lata PNWM wyznacza temat przewodni swojej działalności programowej. W latach 2017 – 2019 to
„Różnorodność” stała się zagadnieniem numer jeden. Rok
2017 zapoczątkował w związku z tym projekty, które w rozmaity sposób podejmowały ten temat. Poniżej prezentujemy te
najważniejsze.
„Żywa Biblioteka”
--------------------------------------Wolontariusze PNWM z biur
w Warszawie i Poczdamie mają
co roku możliwość przeprowadzenia wspólnego projektu. W 2017 roku zdecydowali
się na projekt poświęcony
różnorodności postrzeganej
przez pryzmat stereotypów
i uprzedzeń. Jego uczestnicy,
młodzi ludzie z Polski i Niemiec, przyjrzeli się temu zagadnieniu
w oparciu o metodę „Żywej Biblioteki”. Podobnie jak w tradycyjnej bibliotece, spotykali się z zaproszonymi gośćmi – „książkami” – by „wypożyczyć” ich na krótkie rozmowy.
„Książkami” byli reprezentanci różnorodnych grup społecznych, które na co dzień doznają dyskryminacji, wykluczenia
czy odrzucenia społecznego. W sumie 10 osób z Polski i Niemiec zostało żywymi książkami, wśród nich m.in. freeganin,
była osoba bezdomna i osoba o niedoborze wzrostu. To doświadczenie nauczyło uczestników projektu, że uprzedzenia
zazwyczaj nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, a poznanie i chęć zrozumienia drugiego człowieka oraz rozmowa
z nim mogą pomóc nie szufladkować innych.

4. Temat
przewodni lat
2017 – 2019:
Różnorodność

Projekt odbył się 14 czerwca 2017 roku w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.
Konferencja „Dialog międzyreligijny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”
-----------------------------------------------------------------------------------Grupy młodzieży biorące udział w spotkaniach są coraz bardziej różnorodne, także w wymiarze religijnym. Jakie ma to
znaczenie przy planowaniu i przeprowadzaniu projektów wymiany polsko-niemieckiej? Jak rozmawiać na temat udziału
w programach młodzieży różnych wyznań, a także osób niewierzących? Czy możliwy jest konstruktywny dialog z młodzieżą na te tematy?
Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy konferencji z Polski i Niemiec, reprezentujący zarówno szkoły, jak i instytucje
pozaszkolne, szukali wspólnie z ekspertami. Podczas warsztatów poznali i przećwiczyli metody pracy z międzynarodowymi
grupami młodzieży różnych wyznań. Ponadto omawiali różne
aspekty religijności w wymianie polsko-niemieckiej, dzielili się
doświadczeniami i nawiązywali kontakty.
Konferencja odbyła się od 13 do 15 września 2017 roku w Instytucie Gustava Stresemanna w Bonn.

Mara Ellenberger, Teilnehmerin des Projekts „Lebendige Bibliothek“

Alle drei Jahre legt das DPJW einen neuen thematischen
Schwerpunkt für seine Arbeit fest. Für die Jahre 2017-19 wurde
„Vielfalt“ als Leitmotiv gewählt. Und so fiel 2017 der Startschuss für zahlreiche Projekte, die sich diesem Thema auf verschiedene Weise widmeten. Ein kleiner Einblick die Arbeit.
„Lebendige Bibliothek“
-----------------------------------------------------------------------------------Die Freiwilligen in den DPJW-Büros haben die Möglichkeit, während ihres Jahrs im Jugendwerk gemeinsam ein eigenes Projekt
durchzuführen. 2017 beschäftigten sie sich mit dem Thema Vielfalt, indem sie sich mit Stereotypen und Vorurteilen auseinandersetzten. Die Teilnehmenden des Projekts – Jugendliche aus
Deutschland und Polen – näherten sich diesen Fragen über die
Methode der „Lebendigen Bibliothek“: So wie in einer normalen
Bibliothek wählten die „Leser/-innen“ (d. h. die Teilnehmenden)
aus einem Katalog interessante „Bücher“ (d. h. die eingeladenen
Gäste) aus, um diese für kurze Gespräche „auszuleihen“.
Bei den „Büchern“ handelte es sich um Vertreter/-innen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, die im Alltag Diskriminierung, Ausgrenzung und gesellschaftliche Ablehnung erfahren haben. Insgesamt zehn Personen aus Deutschland und
Polen hatten sich für das Projekt bereit erklärt, als „lebendige
Bücher“ ihre Geschichte zu erzählen, darunter eine Freeganerin,
eine ehemalige Obdachlose und eine Kleinwüchsige. Die Teilnehmenden konnten anschaulich erfahren, dass Vorurteile der
Realität häufig nicht standhalten, dass jedoch Verständnis, ein
aufrichtiges Gespräch und das Kennenlernen eines Menschen
dabei helfen, Schubladendenken zu vermeiden.

Das Projekt fand am 14.6.2017 in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Kreisau (Krzyżowa) statt.
Konferenz „Interreligiöser Dialog im deutsch-polnischen
Jugendaustausch
-----------------------------------------------------------------------------------Die Zusammensetzung von
Gruppen bei Jugendbegegnungen wird immer vielfältiger, auch in religiöser Hinsicht.
Welche Bedeutung hat dies für
die Planung und Durchführung der Projekte? Wie kann
die Teilnahme von Personen
unterschiedlicher Konfessionen oder auch konfessionsloser Menschen thematisiert
werden? Ist mit den Jugendlichen ein konstruktiver Dialog hierüber möglich?
Mit diesen und anderen Fragen setzten sich die Teilnehmenden aus Schulen wie auch aus außerschulischen Einrichtungen mit Expertinnen und Experten auseinander. In Workshops
lernten sie Methoden zur Arbeit mit religiös heterogenen, internationalen Jugendgruppen kennen und erprobten sie.
Genauso diskutierten sie über verschiedene Aspekte von Religiosität im deutsch-polnischen Jugendaustausch und stellten
Erfahrungen aus ihrer Arbeit vor.

4. Themenschwerpunkt
2017-2019:
Vielfalt

Die Veranstaltung fand vom 13. – 15.9.2017 im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn statt.
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VI edycja Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży
„Razem w Europie. Jeden cel”
Seminarium wprowadzające dla finalistów
-----------------------------------------------------------------------------------„Razem w Europie. Jeden cel” – pod takim hasłem PNWM ogłosiła w 2017 roku VI edycję konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży, przypadającą na lata 2017 – 2019. Do konkursu
zgłosiło się ponad 80 projektów poświęconych różnorodności
kulturowej, religijnej, światopoglądowej czy językowej. PNWM
zakwalifikowała 20 najciekawszych polsko-niemieckich i trójstronnych przedsięwzięć (po 10 w kategorii wymiany szkolnej
i pozaszkolnej) do drugiego etapu konkursu, czyli realizacji
w 2018 roku. Na początku 2019 roku jury wyłoni jego zwycięzców.
Dla przedstawicieli projektów finałowych PNWM zorganizowała seminarium wprowadzające. Spotkanie dało uczestnikom możliwość dopracowania swoich projektów, poszerzenia
wiedzy i warsztatu metodycznego z zakresu różnorodności
pod okiem trenerów i ekspertów, a także zdobycia wskazówek
dotyczących promowania swoich projektów.
Seminarium odbyło się od 27 do 30 listopada 2017 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Hasztag i strona „roznorodnoscpnwm”
-----------------------------------------------------------------------------------Aby pokazać w mediach społecznościowych, jak liczne i urozmaicone są polsko-niemieckie projekty poświęcone różnorodności, PNWM stworzyła specjalne hasztagi: #roznorodnoscpnwm, #vielfaltdpjw, #diversitypnwm i #diversitydpjw
oraz tak zwane landing pages, czyli strony internetowe, na
których generują się wszystkie wpisy z użyciem tych hasztagów: roznorodnoscpnwm.pnwm.org i vielfaltdpjw.dpjw.org.
W celach promocyjnych PNWM wyprodukowała naklejki, które przekazała organizatorom projektów finałowych konkursu
o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży dla każdego uczestnika spotkania.

6. Deutsch-Polnischer Jugendpreis
„Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“
Vorbereitungsseminar für die Teilnehmenden der Endrunde
-----------------------------------------------------------------------------------„Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ lautet das Motto des für die
Jahre 2017-2019 ausgeschriebenen Deutsch-Polnischen Jugendpreises. Insgesamt wurden über 80 Projekte eingereicht,
die sich mit kultureller, religiöser, weltanschaulicher und sprachlicher Vielfalt beschäftigen. Aus den Bewerbungen wählte das
DPJW die 20 interessantesten deutsch-polnischen und trilateralen Projekte aus, je zehn aus den Bereichen schulischer und
außerschulischer Austausch. Sie werden in der zweiten Wettbewerbsetappe 2018 durchgeführt. Anfang 2019 kürt eine
Jury schließlich die Sieger.
Zur Unterstützung der Finalisten organisierte das DPJW ein
Vorbereitungsseminar, bei dem Vertreter/-innen der ausgewählten Teams ihre Projektideen mit Hilfe von Trainerinnen
und Trainern präzisieren konnten. Zudem konnten sie sich mit
Expertinnen und Experten zu bestimmten inhaltlichen und diversitätsbezogenen methodischen Aspekten ihrer Begegnung
auszutauschen, bekamen Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit
und zur Durchführung des Projekts an sich.
Das Seminar fand vom 27. – 30.11.2017 in der Internationalen
Jugendbegegnungsstätte in Kreisau (Krzyżowa) statt.

Hashtag und Internetseite „vielfaltdpjw“
-----------------------------------------------------------------------------------Um in Sozialen Medien zu zeigen, wie zahlreich und vielfältig deutsch-polnische Projekte zum Thema Vielfalt sind, hat
das DPJW spezielle Hashtags eingeführt: #vielfaltdpjw, #roznorodnoscpnwm, #diversitydpjw und #diversitypnwm.
Dazu wurde eine sog. Landingpage erstellt, auf der sämtliche Einträge erscheinen, die diese Hashtags verwenden:
vielfaltdpjw.dpjw.org und rownorodnoscpnwm.pnwm.org.
Um Werbung für die Seite wie auch für die Hashtags zu machen, hat das DPJW Aufkleber drucken lassen und an die Teilnehmenden der Endrundenprojekte des Deutsch-Polnischen
Jugendpreises verteilt.
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W 2017 roku każdego dnia rozpoczynało się średnio
SIEDEM projektów polsko-niemieckiej wymiany

2017 begannen jeden Tag im Durchschnitt sieben
vom DPJW geförderte Projekte. Da sie durchschnittlich

młodzieży. Ponieważ trwały one PRZECIĘTNIE sześć dni,

sechs Tage dauerten, bedeutet dies, dass täglich rund

oznacza to, że każdego dnia tego roku odbywało się

40 deutsch-polnische Jugendbegegnungen

około 40 spotkań jednocześnie.

Podwyższenie wkładu rządowego Republiki Federalnej
Niemiec do budżetu PNWM w 2017 roku umożliwiło dofinasowanie większej ilości projektów polsko-niemieckich niż
w poprzednim roku. W przeciwieństwie do 2016 roku, żaden
wniosek nie został wpisany na listę rezerwową z powodu wyczerpania środków finansowych. Od 2017 roku PNWM rozpoczęła także dofinansowywanie projektów poza granicami Polski i Niemiec, które
obejmuje koszty programu
i podróży.

5. Dotacje
i statystyki

Spotkania młodzieży
--------------------------------------W 2017 roku PNWM dofinansowała w sumie 2605 projektów polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży (w 2016 roku: 2440). Więcej było spotkań
w wymianie szkolnej – 1592 (2016: 1481). W ramach pozaszkolnej wymiany młodzieży odbyło się 1013 projektów (2016: 959).
Większość projektów to bilateralne, polsko-niemieckie spotkania młodzieży. 234 projekty miały charakter trójstronny, czyli
odbyły się z udziałem partnerów z dodatkowego, trzeciego,
kraju. W 2017 roku były to najczęściej Ukraina, Czechy i Rosja.
Spośród dofinansowanych projektów 1336 zrealizowano
w Polsce (2016: 1283), 1256 w Niemczech (2016: 1157),
a 13 w kraju trzecim. W projektach zrealizowanych w 2017
roku wzięło udział łącznie 100 001 uczestników (w 2016 roku:
94 394), w tym 49 417 z Polski, w większości z Dolnego Ślą-

ska, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Uczestników z Niemiec było 47 239, przede wszystkim z Brandenburgii, Nadrenii
Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii. Z pozostałych krajów
pochodziło 3345 młodych ludzi (2016: 3375).
Szkolenia i projekty PNWM
-----------------------------------------------------------------------------------Aby doskonalić umiejętności organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, wspierać ich merytorycznie i służyć
im pomocą przy nawiązywaniu kontaktów, a także pozyskiwać nowych animatorów wymiany, PNWM organizuje co roku
liczne szkolenia, konferencje i giełdy kontaktów. W 2017 roku
PNWM przeprowadziła 14 tego rodzaju programów. Wzięło
w nich udział łącznie 879 osób, z czego 500 uczestników (57%)
pochodziło z Polski, 327 (37,2%) z Niemiec, a 52 (5,8%) z innych
krajów, najwięcej z Ukrainy (37 osób). Odsetek kobiet był prawie trzykrotnie wyższy niż mężczyzn i wynosił 73,4%.

gleichzeitig stattgefunden haben.

Da die Bundesrepublik Deutschland 2017 ihren Beitrag zum
Haushalt des DPJW erhöht hatte, konnte das Jugendwerk
mehr Begegnungen fördern als im Vorjahr. Anders als 2016
brauchten zudem keine Anträge auf eine Warteliste gesetzt
zu werden. Erstmals konnte das DPJW 2017 zudem Zuschüsse
für Kosten gewähren, die nicht in Deutschland oder Polen entstanden, d. h. in einem Drittland anfallende Programm- und
Reisekosten.
Jugendbegegnungen
-----------------------------------------------------------------------------------Insgesamt hat das DPJW 2017 die stolze Zahl von 2.605 Projekten gefördert (2016: 2.440 Projekte). Die meisten Jugendbegegnungen (1.592) fanden im Rahmen eines Schulaustausch
statt (2016: 1.481), 1.013 als außerschulische Begegnung
(2016: 959).
Bei den meisten Projekten handelte es sich um bilaterale, also
deutsch-polnische Austausche. 234 Begegnungen waren trilateral und fanden gemeinsam mit einem Partner aus einem
weiteren Land statt. Die beliebtesten Drittländer waren 2017
die Ukraine, die Tschechische Republik und Russland.
Von den durchgeführten Jugendbegegnungen fanden 1.336
in Polen statt (2016: 1.283), 1.256 in Deutschland (2016: 1.157)
und 13 in einem Drittland. Insgesamt nahmen 100.001 junge
Menschen an den vom DPJW geförderten Begegnungen teil
(2016: 94.394). Von diesen kamen 47.239 Teilnehmer/-innen
aus Deutschland, wobei die Bundesländer Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen am stärksten vertreten
waren.

Die Zahl der polnischen Teilnehmer/-innen betrug 49.417, die
meisten von ihnen stammten aus den Woiwodschaften Westpommern, Niederschlesien und Lebuser Land. Aus einem Drittland nahmen insgesamt 3.345 junge Menschen an Begegnungen teil (2016: 3.375).
DPJW-Fortbildungen und
Veranstaltungen
--------------------------------------Zur Gewinnung, Unterstützung, Vernetzung und
Weiterqualifizierung von
Multiplikatoren des deutsch-polnischen Jugendaustauschs organisiert das DPJW
jedes Jahr eine Reihe von
Schulungen, Partnerbörsen
und Konferenzen. 2017 waren dies 14 Veranstaltungen. An
diesen nahmen insgesamt 879 Personen teil. 500 Teilnehmende (57%) kamen aus Polen, 327 (37,2%) aus Deutschland und
52 (5,8%) aus einem Drittland, wobei hier die meisten aus der
Ukraine stammten (37 Personen). Der Anteil an Frauen war fast
dreimal so hoch wie der an Männern und betrug 73,4%.

5. Förderung
und Statistiken
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Dotacje i statystyki

Projekty polsko-niemieckiej
i trójstronnej wymiany
młodzieży (łącznie 2605)
projekty pozaszkolne
projekty szkolne

Deutsch-polnische und trilaterale
Jugendaustauschprojekte
(gesamt 2.605)

13 w kraju
trzecim

1336
w Polsce

Außerschulische Projekte
Schulaustauschprojekte

1013

13 in einem
Drittland

1.336
in Polen

1.013

1592

1.592

1.256 in
Deutschland

1256
w Niemczech

Uczestnicy projektów
(łącznie 100 001)
projekty pozaszkolne
projekty szkolne

Projektteilnehmer/-innen
(gesamt 100.001)

3345 z kraju
trzeciego

Außerschulische Projekte
Schulaustauschprojekte

49 417
z Polski

38 753

61 248

3.345 aus
Drittländern
49.417
aus Polen

38.753

47 239
z Niemiec

61.248

47.239 aus
Deutschland

Stan z dnia 4 maja 2018 roku

Stand 4.5.2018
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Wie viele deutsch-polnische
Jugendaustauschprojekte fanden
2017 in den einzelnen Woiwodschaften statt?

Ile projektów polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży odbyło się
w 2017 roku w poszczególnych
województwach?

Ile projektów polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży odbyło się
w 2017 roku w poszczególnych
krajach związkowych?

Wie viele deutsch-polnische Jugendaustauschprojekte fanden 2017 in
den einzelnen Bundesländern statt?

52 / 4,1%
Schleswig-Holstein
Szlezwik-Holsztyn
107 / 7,9%

Pomorskie
Pommern

14 / 1,1%
Hamburg

58 / 4,3%
6 / 0,5%
Bremen
Brema

180 / 13,4%

Zachodniopomorskie
Westpommern

8 / 0,6%

Podlaskie
Podlachien

38 / 2,8%

Kujawsko-pomorskie
Kujawien-Pommern
144 / 10,7%

84 / 6,2%

Lubuskie
Lebuser Land

Mazowieckie
Masowien

101 / 7,5%

Wielkopolskie
Großpolen

60 / 4,8%
Berlin
30 / 2,4%
Sachsen-Anhalt
Saksonia-Anhalt

22 / 1,6%
62 / 4,9%
Hessen
Hesja

33 / 2,5%

Lubelskie
Lublin
54 / 4%

97 / 7,2%

7 / 0,5%

135 / 10%

Podkarpackie
Karpatenvorland

28 / 2,2%
Thüringen
Turyngia

46 / 3,7%
Rheinland-Pfalz
Nadrenia-Palatynat

Opolskie
Oppeln
30 / 2,2%

211 / 16,8%
Brandenburg
Brandenburgia

187 / 14,9%
Niedersachsen
Dolna Saksonia

208 / 16,5%
Nordrhein-Westfalen

248 / 18,4%

53 / 4,2%
Mecklenburg-Vorpommern
Meklemburgia-Pomorze Przednie

83 / 6,6%
Bayern
Bawaria

19 / 1,5%
Saarland
Kraj Saary

88 / 7%
Baden-Württemberg
Badenia-Wirtembergia

112 / 8,9%
Sachsen
Saksonia
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„Alibi, Bingo, Chaos – Abecadło polsko-niemieckiej animacji
językowej”. Zbiór gier i zabaw z zakresu animacji językowej
-----------------------------------------------------------------------------------Animacja językowa to metoda, która podczas międzynarodowych spotkań ułatwia komunikację i rozluźnia atmosferę pomiędzy uczestnikami. Młodzie ludzie poprzez zabawę
uczą się podstawowych słów
i zwrotów w nieznanym lub
słabo znanym języku obcym,
nie zastanawiając się nad poprawnością wymowy czy gramatyki. Ponieważ animacja
odgrywa podczas projektów
niezwykle ważną rolę, PNWM opracowała nową publikację na
jej temat: „Alibi, Bingo, Chaos – Abecadło polsko-niemieckiej
animacji językowej”. Zawiera ona zredagowane i uzupełnione opisy wybranych zabaw językowych, służące dotychczas
jako materiały szkoleniowe podczas serii seminariów PNWM
„Zip-Zap”. Ta dwujęzyczna broszura jest dostępna w dwóch
formach: jako PDF do pobrania ze strony internetowej PNWM
(w zakładce Publikacje/Język) oraz jako praktyczny segregator
do zamówienia w biurach PNWM.

6. Publikacje i media

„i-EVAL” – platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań
młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Ważnym elementem międzynarodowych projektów młodzieżowych jest ich ewaluacja. Dzięki niej organizatorzy projektu
mogą na przykład dowiedzieć się, czy spełnione zostały ocze-

kiwania uczestników oraz czy zastosowane metody okazały
się skuteczne. Wyniki ewaluacji są dla prowadzących projekt
wartościowym źródłem wiedzy i materiałem do pracy nad jakością kolejnych przedsięwzięć. Aby ułatwić organizatorom
nowoczesne – online i na smartfonach – przeprowadzenie
oceny i podsumowania spotkań, PNWM opracowała wraz
z Francusko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, IJAB – Biurem
ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej
Niemiec oraz Projektem „Freizeitenevaluation.de” platformę
internetową „i-EVAL” i oddała ją w 2017 roku do użytku w pełnym zakresie. Zawiera ona kwestionariusze dopasowane do
różnych form projektu, w językach polskim, niemieckim, francuskim i angielskim. W celu ich ewaluacji można na przykład
wygenerować zestawienie założonych przez organizatorów
celów projektu z oceną uczestników.
Projekt dofinansowany jest ze środków Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet (BMFSFJ). Platforma jest
także częścią badań wspieranych przez BMFSFJ i Fundację Roberta Boscha, „Dlaczego nie? Badania nad międzynarodową
wymianą młodzieży: Dostęp i bariery” (2016 – 2018).

„Alibi, Bingo, Chaos – ABC-Buch der deutsch-polnischen
Sprachanimation“. Spielesammlung zur Sprachanimation
-----------------------------------------------------------------------------------Mit Sprachanimation lässt sich die Verständigung zwischen
den Teilnehmenden einer internationalen Begegnung auf
unterhaltsame Weise ankurbeln. Gleichzeitig können die Beteiligten erste Begriffe in einer ihnen noch wenig oder gar
nicht vertrauten Sprache lernen, ohne sich Gedanken über
korrekte Grammatik und Aussprache machen zu müssen. Da
der Methode bei Seminaren und Begegnungen eine wichtige
Rolle zukommt, hat das DPJW eine neue Publikation zu diesem
Thema erarbeitet: „Alibi, Bingo, Chaos – ABC-Buch der deutschpolnischen Sprachanimation“. Hierfür wurden ausgewählte
Spiele aus den Schulungsunterlagen der beliebten Seminarreihe „Zip-Zap“ überarbeitet und stehen nun als zweisprachige
Broschüre in zwei Formaten zur Verfügung: Als Download auf
der Internetseite des DPJW (Rubrik Publikationen/Sprache) sowie als praktisches Ringbuch, das interessierte Nutzer in den
DPJW-Büros bestellen können.

Projektmanagement und helfen bei der Qualitätsentwicklung
von Begegnungen. Damit Organisatorinnen und Organisatoren die Evaluation leicht und zeitgemäß durchführen und auswerten können – sowohl online als auch auf dem Smartphone –,
hat das DPJW gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen
Jugendwerk (DFJW), mit IJAB – Fachstelle für Internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. und
dem Projekt „Freizeitenevaluation.de“ die Online-Plattform „i-EVAL“ erarbeitet. Seit
2017 läuft sie im Normalbetrieb. Auf der Plattform finden
Projektverantwortliche eine Vielzahl von Fragebögen für unterschiedliche Begegnungsarten – auf Deutsch, Polnisch, Französisch und Englisch. Bei der Auswertung kann unter anderem
eine Gegenüberstellung der Ziele der Organisatorinnen und
Organisatoren sowie der Bewertungen der Teilnehmer/-innen
generiert werden.

„i-EVAL“ - Online-Plattform zur Evaluation internationaler
Jugendbegegnungen
-----------------------------------------------------------------------------------Ein wichtiger Bestandteil internationaler Jugendbegnungen
ist ihre Evaluation. Hierdurch können die Organisatorinnen
und Organisatoren beispielsweise erfahren, ob die Erwartungen der Teilnehmenden erfüllt wurden und ob die richtigen
Methoden zum Einsatz gekommen sind. Die Anworten auf diese und andere Fragen liefern wichtige Informationen für das

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Frauen, Senioren,
Familie und Jugend (BMFSFJ) finanziell unterstützt. Darüber
hinaus ist es eingebunden in die vom BMFSFJ und von der Robert Bosch Stiftung geförderte Untersuchung „Warum nicht?
Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und
Barrieren“ (2016–2018).

6. Publikationen
und Medien
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Budżet PNWM w 2017 roku wynosił 10 094 073 euro (po denominacji). Składały się na niego wpływy rządów Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 18 000 000 złotych (po denominacji: 4 094 073 euro) oraz Republiki Federalnej Niemiec
w wysokości 6 000 000 euro. Ponadto PNWM pozyskała
dodatkowe środki finansowe
w wysokości 450 000 euro.

7. Finanse

Wykorzystanie budżetu
PNWM
--------------------------------------W 2017 roku PNWM przeznaczyła 76,87% środków na
dofinansowanie 2605 projektów polsko-niemieckich spotkań
młodzieży zorganizowanych przez beneficjentów. 3,69%
budżetu zostało przeznaczone na szkolenia, seminaria, publikacje i inne projekty PNWM dla organizatorów spotkań
młodzieży oraz instytucji partnerskich. Na koszty administracyjne w 2017 roku wydano w sumie 19,44% budżetu.
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
-----------------------------------------------------------------------------------W 2017 roku PNWM przeznaczyła dodatkowe środki w wysokości 450 000 euro, pozyskane od poniższych instytucji, na
realizację następujących projektów:
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
420 000 euro na trójstronne projekty wymiany w ramach programu „Zacieśnianie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim
w krajach Partnerstwa Wschodniego” (szczegóły na str. 20 – 22).

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:
8500 euro na konferencję „Dialog międzyreligijny w polsko-niemieckiej pracy z młodzieżą” odbywająca się od 13 do 15
września 2017 roku w Bonn (szczegóły na str. 24).
Fundacja F.C. Flicka przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji:
20 000 euro na dofinansowanie VI edycji Polsko-Niemieckiej
Nagrody Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel” (szczegóły na
str. 26).
A&O Hostels and Hostels Holding AG:
1500 euro na „Laboratorium Wymiany” – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej odbywający się od 6 do 7 listopada 2017
roku w Berlinie (szczegóły na str. 15).
Ponadto z Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie i Fundacją
Miejsca Pamięci Dolnej Saksonii (Stiftung niedersächsische Gedenkstätten) PNWM zawarła umowy dotyczące
współfinansowania wspólnych projektów. Fundacja Heinricha
Bölla przejęła koszty spotkania trenerów edukacji na rzecz
różnorodności w wysokości 17 610 złotych, które odbyło sie
od 15 do 16 maja 2017 roku w Warszawie. Fundacja Miejsca Pamięci Dolnej Saksonii pokryła część kosztów seminarium „Godność ludzka jest (nie)naruszalna. Prawa człowieka
i edukacja na rzecz demokracji w miejscach pamięci“,
odbywającego się w Lüneburgu i Lohheide od 6 do 10 grudnia
2017 roku, w wysokości 7500 euro.

Im Jahr 2017 verfügte das DPJW (nach Umrechnung) über
insgesamt 10.094.073 Euro. Davon trug die Bundesrepublik Deutschland 6.000.000 Euro und die Republik Polen
18.000.000 Złoty, was einem Gegenwert von 4.094.073 Euro
entspricht. Darüber hinaus warb das DPJW Drittmittel in Höhe
von 450.000 Euro ein.
Mittelverwendung
-----------------------------------------------------------------------------------76,87% wurden für die Förderung von 2.605 deutsch-polnischen
bzw. trilateralen Begegnungen aufgewendet, die von Trägern im
Jahr 2017 organisiert wurden. 3,69% flossen in Fortbildungen,
Seminare und Publikationen, die das DPJW für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Partnereinrichtungen anbietet.
Der Verwaltungskostenanteil belief sich auf 19,44%.
Drittmittel
-----------------------------------------------------------------------------------Das DPJW hat 2017 die von folgenden Institutionen erhaltenen
Drittmittel in Höhe von 450.000 Euro für diese Projekte eingesetzt:
Auswärtiges Amt:
420.000 Euro für trilaterale Austauschprojekte im Rahmen des
Programms „Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland“ (siehe S. 21-23).
Bundesministerium des Inneren:
8.500 Euro für die Tagung „Interreligiöser Dialog in der deutschpolnischen Jugendarbeit“, 13.-15.9.2017 in Bonn (siehe S. 25).

F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Intoleranz:
20.000 Euro zur Förderung des 6. Deutsch-Polnischen Jugendpreises „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ (siehe S. 27).
A&O Hostels and Hostels Holding AG:
1.500 Euro für das „Austauschlabor“ – Kongress zum
deutsch-polnischen Schüleraustausch, 6.-7.11.2017 in
Berlin (siehe S. 15).

7. Finanzen

Darüber hinaus ging das DPJW
finanzielle Kooperationen mit der Heinrich-Böll-Stiftung Warschau
und mit der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten ein. Die Heinrich-Böll-Stiftung übernahm Kosten in Höhe von 17.610 Złoty zur
Ko-Finanzierung eines Treffens von Trainerinnen und Trainern der
diversitätsbewussten Bildung, das vom 15. – 16. Mai 2017 in Warschau stattfand. Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten wiederum beteiligte sich mit 7.500 Euro an den Kosten des Seminars
„Die Würde des Menschen ist (an-)tastbar. Menschenrechte und
Demokratielernen an NS-Gedenkstätten“ vom 6. – 10. Dezember
2017 in Lüneburg und Lohheide.
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Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM. Jej przewodniczącymi w 2017 roku były
wspólnie polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz niemiecka minister
ds. rodziny, seniorów, kobiet
i młodzieży dr Katarina Barley
(od lipca 2017 roku), a wcześniej Manuela Schwesig (do
czerwca 2017 roku).

8. Gremia

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć
miejsc z Polski i Niemiec w Radzie PNWM zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc
przeznaczonych jest dla organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą. Członkowie gremium powoływani są na trzy lata. Obecna
kadencja członków Rady PNWM obejmuje lata 2017 – 2019.

Współprzewodniczący:

. Minister Anna Zalewska (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
. Minister dr Katarina Barley, do czerwca 2017 roku Manuela
Schwesig (Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży, BMFSFJ)
Zastępcy współprzewodniczących:
. Podsekretarz stanu Marzenna Drab (MEN)
. Sekretarz stanu dr Ralf Kleindiek (BMFSFJ)
Członkowie po stronie polskiej:
. Grzegorz Chorąży (MEN)
. Wojciech Kaczmarczyk (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
. Tomasz Rabiej (Ministerstwo Finansów)
. Maria Krasnodębska (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej), do grudnia 2017 roku Ewa Nocoń
. Cezary Król (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), do lipca 2017
roku Adam Hałaciński
. Jacek Gazda (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania)
. Agata Nowacka (Forum Młodych PiS)
. dr Paweł Poszytek (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
. Ewa Roszyk (Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 		
„Solidarność”)
. dr Marcin Tujdowski (Instytut Zachodni)
. Julita Wilczek (Instytut Sobieskiego)

Deutsch-Polnischer Jugendrat
Der Deutsch-Polnische Jugendrat ist das oberste Organ des
Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Vorsitzende waren 2017 auf
deutscher Seite die Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend Dr. Katarina Barley (seit Juli 2017) bzw. Manuela Schwesig (bis Juni 2017) sowie auf polnischer Seite die
Ministerin für Nationale Bildung Anna Zalewska.
Der Jugendrat setzt sich aus 24 Personen zusammen, je 12
aus Deutschland und Polen. Jeweils sechs Ratsmitglieder sind
Vertreter/-innen von Ministerien und Regierungsinstitutionen.
Die weiteren je sechs Mandate sind nicht-staatlichen Einrichtungen vorbehalten, die sich mit Jugendarbeit und/oder den
internationalen Beziehungen befassen. Die Ratsmitglieder
werden für drei Jahre berufen, die Amtszeit der aktuellen Mitglieder dauert von 2017-2019.

Vorsitzende:

. Bundesministerin Dr. Katarina Barley
.

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
BMFSFJ), bis Juni 2017 Manuela Schwesig
Ministerin Anna Zalewska
(Ministerium für Nationale Bildung, MEN)

Stellvertretende Vorsitzende:
. Staatssekretär
Dr. Ralf Kleindiek (BMFSFJ)
. Unterstaatssekretärin
Marzenna Drab (MEN)

8. Gremien

Mitglieder der deutschen
Seite:
. Dr. Claudia Stutz (Bundeskanzleramt)
. Dr. Bertram von Moltke (Auswärtiges Amt)
. Staatssekretär Jörg Röhmann
(Jugend- und Familienministerkonferenz)
. Staatssekretär Dr. Thomas Drescher (Kultusministerkonferenz)
. Rainer Stratmann
(Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände)
. Tim Scholz (Deutscher Bundesjugendring)
. Marleen Mützlaff
(Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.)
. Birgit Weidemann (Bundesausschuss Politische Bildung)
. Karolin Minkner (Evangelische Kirche in Deutschland)
. Prälat Dr. Karl Jüsten (Kommissariat der deutschen Bischöfe)
. Karola Becker (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit)
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Członkowie po stronie niemieckiej:

. dr Claudia Stutz (Federalny Urząd Kanclerski)
. dr Bertram von Moltke (Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
. sekretarz stanu Jörg Röhmann
.
.
.
.
.
.
.
.

(Konferencja Ministrów ds. Młodzieży i Rodziny)
sekretarz stanu dr Thomas Drescher (Konferencja Ministrów Oświaty)
Rainer Stratmann (Federalne Zrzeszenie Związków Gminnych)
Tim Scholz (Niemiecka Federalna Rada Młodzieży)
Marleen Mützlaff (Federalne Stowarzyszenie ds. Kulturowego
Kształcenia Dzieci i Młodzieży)
Birgit Weidemann (Federalna Komisja ds. Kształcenia Politycznego)
Karolin Minkner (Kościół Ewangelicki w Niemczech)
prałat dr Karl Jüsten (Konferencja Episkopatu Niemiec)
Karola Becker (Kooperacyjny Związek na rzecz Pracy Socjalnej
z Młodzieżą)

Posiedzenie:
9 – 10.02.2017, Poczdam
Obradom Rady PNWM przewodniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab oraz sekretarz
stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży dr Ralf Kleindiek.
Postanowienia:
. udzielenie zarządowi PNWM absolutorium za 2015 rok
. przyjęcie sprawozdania z działalności za 2016 rok
. uchwalenie budżetu i planu rocznego PNWM na 2017 rok
Grupa robocza ds. wytycznych wspierania PNWM
Grupa robocza ds. wytycznych ma na celu zapewnienie aktualności uregulowań zawartych w wytycznych wspierania PNWM.

Powinny one uwzględniać realne warunki, w których szkoły
i inne instytucje realizują programy polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży.
Członkowie:
Thomas Bartosch (Prezydium Okręgu Administracyjnego Kassel, jednostka centralna Kraju Związkowego Hesja), Rafał Borkowski (Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego),
Andrzej Bownik (Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja, Kraśnik),
Jacek Gazda (członek Rady PNWM), Lothar Harles (Wspólnota
Robocza Katolicko-Społecznych Dzieł Wychowania), Krzysztof
Hejno (MEN), Dorothee Jäckering (BMFSFJ), Iwona Kowalczyk
(Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania), Kornelia Kurowska (Wspólnota Kulturowa „Borussia”), Darius Müller
(Stowarzyszenie Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań),
Susanne Schwarzenberg (Urząd ds. Wymiany Szkolnej przy Sekretariacie Konferencji Ministrów Oświaty), Rainer Stratmann
(członek Rady PNWM), Zofia Ślęzakowska (Narodowa Agencja
Programu Erasmus+), Monika Volte (Akcja Służba dla Pokoju),
Rolf Witte (Federalne Stowarzyszenie ds. Kulturowego Kształcenia
Dzieci i Młodzieży)
Posiedzenie grupy roboczej ds. wytycznych wspierania
PNWM
16 – 17.11.2017, Poczdam
Tematy:
. propozycje aktualizacji stawek ryczałtowych
. propozycje obniżenia dolnej granicy wieku uczestników
projektów
. kształtowanie współpracy PNWM z jednostkami centralnymi
w przyszłości

Mitglieder der polnischen Seite:
. Grzegorz Chorąży (MEN)
. Cezary Król (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten),
bis Juli 2017 Adam Hałaciński
. Wojciech Kaczmarczyk (Kanzlei des Ministerpräsidenten)
. Maria Krasnodębska (Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen),
bis Dezember 2017 Ewa Nocoń
. Tomasz Rabiej (Ministerium für Finanzen)
. Jacek Gazda (Verein der Christlichen Bildungswerke)
. Agata Nowacka (Jugendforum Recht und Gerechtigkeit)
. Dr. Paweł Poszytek (Stiftung zur Entwicklung des Bildungssystems)
. Ewa Roszyk (Zwischenregionale Abteilung für Bildung und
Erziehung des Gewerkschaftsbundes „Solidarność“)
. Dr. Marcin Tujdowski (West-Institut)
. Julita Wilczek (Sobieski-Institut)
Sitzung des Deutsch-Polnischen Jugendrats
09. – 10.02.2017, Potsdam
Die Sitzung wurde von Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek aus
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Unterstaatssekretärin im Ministerium für
Nationale Bildung Marzenna Drab geleitet.
Beschlüsse:
. Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2015
. Annahme des Geschäftsberichts für das Jahr 2016
. Bestätigung des Haushalts und des Jahresplans für 2017
Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
Die AG Richtlinien verfolgt das Ziel, die Aktualität der in den
Förderrichtlinien des DPJW enthaltenen Regelungen sicherzu-

stellen. Hierfür müssen die Richtlinien die realen Bedingungen
berücksichtigen, unter denen Schulen und Jugendorganisationen Programme im deutsch-polnischen Jugendaustausch
durchführen.
Mitglieder:
Thomas Bartosch (Regierungspräsidium Kassel, Landeszentralstelle Hessen), Rafał Borkowski (Stiftung Kreisau für Europäische
Verständigung), Andrzej Bownik (II Lyzeum in Kraśnik), Jacek
Gazda (Mitglied des Deutsch-Polnischen Jugendrats), Lothar
Harles (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke),
Krzysztof Hejno (Ministerium für Nationale Bildung), Dorothee
Jäckering (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend), Iwona Kowalczyk (Euroregion Pomerania), Kornelia Kurowska (Kulturgemeinschaft „Borussia“), Darius Müller (Schloß
Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum), Susanne Schwarzenberg (Pädagogischer Austauschdienst), Rainer Stratmann
(Mitglied des Deutsch-Polnischen Jugendrats), Zofia Ślęzakowska
(polnische Nationalagentur des Programms Erasmus+), Monika
Volte (Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden), Rolf Witte
(Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung)
Sitzung der Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
16. – 17.11.2017, Potsdam
Themen:
. Vorschläge zur Anpassung der Festbeträge sowie
. zur Senkung des Mindestalters der Teilnehmenden von
Projekten
. Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen dem DPJW und
seinen Zentralstellen in der Zukunft
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Biuro w Warszawie / Büro in Warschau

Biuro w Poczdamie / Büro in Potsdam

Zarząd / Geschäftsführung :
-----------------------------------------------------Paweł Moras
Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Zarząd / Geschäftsführung :
-----------------------------------------------------Stephan Erb
Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Natalja Salje (do kwietnia 2017 roku / bis April 2017)
Asystentka zarządu / Assistenz der Geschäftsführung
Mathias Hankel (od lipca 2017 roku / seit Juli 2017)
Asystent zarządu / Assistenz der Geschäftsführung

Anna Plewa
Asystentka zarządu / Assistenz der Geschäftsführung

Referat wspierania wymiany szkolnej /
Förderreferat für Schulaustausch:
-----------------------------------------------------Jarosław Brodowski
Kierownik referatu / Referatsleiter
Saskia Herklotz
Piotr Kwiatkowski
Dominika Gaik
Aleksandra Motyka

Referat wspierania wymiany pozaszkolnej /
Förderreferat außerschulischer Jugendaustausch
-----------------------------------------------------Thomas Hetzer
Kierownik referatu / Referatsleiter
Szymon Kopiecki
Dorota Bastos
Małgorzata Schmidt (od połowy maja 2017 roku urlop macierzyński i rodzicielski / seit Mitte Mai 2017 Mutterschutz und Elternzeit)
Bartosz Boniecki (od połowy maja 2017 roku / seit Mitte Mai 2017)
Izabela Stapf
Anna Łysiak

Referat Koordynacja /
Referat Koordination:
-----------------------------------------------------dr / Dr. Steffen Grothe (do sierpnia 2017 roku / bis August 2017)
Kierownik referatu / Referatsleiter
Maria Albers (od września 2017 roku / seit September 2017)
Kierowniczka referatu / Referatsleiterin
Anna Lechowicz

Referat Koordynacja /
Referat Koordination:
-----------------------------------------------------Magdalena Zatylna
Kierowniczka referatu / Referatsleiterin
Karin Schlecht
Michael Teffel

Public Relations:
-----------------------------------------------------Aleksandra Milewska-Czachur

Public Relations:
-----------------------------------------------------Anke Papenbrock
Anja Schmidt (od września 2017 roku / seit September 2017)

Administracja / Verwaltung:
-----------------------------------------------------Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch
Anna Gibek
Krzysztof Oblamski

Administracja / Verwaltung:
-----------------------------------------------------Rita Wolf
Kierowniczka administracji / Leiterin der Verwaltung
Ute Reichenbach
Adam Frassek
Informatyk / EDV
Andreas Scheil

Wolontariusze / Freiwillige:
-----------------------------------------------------Vanessa Paluch (do sierpnia 2017 roku / bis August 2017)
Josef Mayr (od września 2017 roku / seit September 2017)

Wolontariusze / Freiwillige:
-----------------------------------------------------Katarzyna Żądło (do sierpnia 2017 roku / bis August 2017)
Olga Krajewska (od września 2017 roku / seit September 2017)
Dagny Friedemann (od października 2017 roku / seit Oktober 2017)
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Biuro w Polsce / Büro in Polen
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
faks: +48 22 6170448
biuro@pnwm.org, www.pnwm.org
Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
Tel.: +49 331 28479-0
Fax: +49 331 297527
buero@dpjw.org, www.dpjw.org
Odwiedź nas na: / Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.com/DPJWPNWM
www.youtube.com/DPJWPNWM
www.twitter.com/pnwm_dpjw
www.twitter.com/dpjw_pnwm

