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Małgorzata Maristella, Projekt „Wege zur Erinnerung“

Die Jugendlichen sind sehr zufrieden mit 
dem Projekt. Auch wenn sie wieder andert
halb Stunden vor dem Computer verbrin
gen mussten, fanden sie, dass sie so mal 
die Pandemie, die Iso lation und den feh
lenden Kontakt zu Gleichaltrigen vergessen 
konnten. Ich freue mich auch, denn eine 
solche Erfahrung lässt  einen auf weitere 
Programme und Austausche hoffen. 

Was ich bei dem Austausch gelernt habe, 
war, dass es sich lohnt, etwas zu riskieren 
und Hilfe und organisatorische Unterstüt
zung von Menschen in Anspruch zu nehmen, 
die sich beruflich damit beschäftigen.

Małgorzata Maristella, projekt „Zachować pamięć”
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Młodzież jest bardzo zadowolona z projektu. 
Mimo iż było to kolejne 1,5 godziny przed 
kompu terem, to jednak jak sami stwierdzili, 
mogli się oderwać od pandemii, izolacji  
i braku relacji z rówieśnikami. Sama się 
cieszę, bo takie doświadczenie daje na dzie
ję na dalsze programy i wymiany. 

Moje odkrycie przy okazji wymiany jest 
 takie, że warto zaryzykować i pozwolić  sobie 
na pomoc i organizację ze strony osób, 
 które zajmują się tym zawodowo.
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Liebe Leserinnen und Leser,

dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk ging es 2021 ähn-
lich wie den meisten Einrichtungen in Deutschland 
und Polen: Wir haben in vielerlei Hinsicht anders gear-
beitet als vor der Pandemie. Ideen wurden überwie-
gend im Homeoffice geschmiedet, Pläne mussten wir 
flexibel an die sich ändernden Rahmenbedingungen 
anpassen. Die Veranstaltungen des DPJW fanden bis 
auf eine (immerhin!) im virtuellen Raum statt. Und auch 
das 30-jährige Bestehen des Jugendwerks haben wir 
mit einem Online-Sommerfest gefeiert.

So war 2021 erneut ein besonderes Jahr. Mit jeder Welle 
der Pandemie waren die Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung von deutsch-polnischen Jugendbegegnungen 
und Fachprogrammen in Präsenz stark eingeschränkt. 
Um den Aktiven im Jugendaustausch bei der Vorberei-
tung ihrer Projekte Stabilität und Sicherheit zu geben, 
hat das DPJW seine 2020 eingeführten Unterstützungs-
maßnahmen beibehalten. Hierzu gehören flexible 
 Antragsfristen sowie die Möglichkeit, geplante Projekte 
kostenfrei zu stornieren. Die Zahl der geförderten Ju-
gendbegegnungen stieg erfreulicherweise gegenüber 
dem Vorjahr leicht an, vor allem aufgrund der niedrigen 
Inzidenzzahlen im Sommer. Das Angebot des DPJW 

Drogie Czytelniczki  
i drodzy Czytelnicy,
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, podobnie jak 
większość instytucji i organizacji w Polsce i Niemczech, 
pracowała w 2021 r. pod wieloma względami inaczej niż 
przed pandemią. Pomysły powstawały głównie w do-
mowych biurach. Plany dostosowywaliśmy elastycznie  
do zmieniających się warunków zewnętrznych. Z wyjąt-
kiem jednego projektu (przynajmniej tyle!) wydarzenia 
PNWM odbywały się w przestrzeni wirtualnej. Nawet 
jubileusz 30-lecia PNWM uczciliśmy przyjęciem online.

2021 był kolejnym nietypowym rokiem. Każda fala pan-
demii poważnie ograniczała możliwości prowadzenia 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży i programów 
specjalistycznych w formie stacjonarnej. Aby zapewnić 
osobom zaangażowanym w wymianę młodzieży stabil-
ność i bezpieczeństwo w planowaniu projektów, PNWM 
zachowała zasady wspierania wprowadzone w 2020 r. 
Obejmowały one elastyczne terminy składania wnios-
ków oraz możliwość otrzymania dotacji do kosztów 
odwołanego projektu. Na szczęście liczba dofinansowa-
nych spotkań młodzieży – choć nieznacznie – wzrosła 
w porównaniu do poprzedniego roku, głównie dzięki 
mniejszej skali zachorowań w lecie. Utrzymaliśmy 
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Mit Koordination geht alles –  
nicht nur bei Jugendbegegnungen ▸

Dzięki koordynacji możliwe jest wszystko – 
nie tylko podczas spotkań młodzieży ▸

an Online-Fortbildungen blieb  bestehen und wurde 
weiter ausgebaut. Die guten  Erfahrungen hiermit be-
stätigen uns darin, diese Art von Schulungen auch in 
Zukunft beizubehalten. 

Gleichzeitig führte das DPJW neue Projektformen durch 
wie das deutsch-polnische Forum „Europe calling – 
your voice, your future“ in Chemnitz. Es richtete sich 
vor allem an ältere Jugendliche, die miteinander so-
wie mit Europapolitikerinnen und -politikern darüber 
 diskutierten, wie ein (jugend)gerechtes Europa aus-
sehen sollte. Für 2022 sind weitere Foren geplant, die 
sich den Themen Gleichberechtigung und kommu-
nales Engagement widmen.

Auch beim thematischen Schwerpunkt des DPJW 
 „Jugendaustausch lokal“ tat sich viel, ungeachtet der 
Pandemie. Vor allem unser Angebot zur Unterstüt-
zung deutsch-polnischer Kommunalpartnerschaften 
wurde von diesen überaus positiv aufgenommen. 
 Insgesamt begleitet das DPJW mehr als 40 Partnerschaf-
ten von Landkreisen, Städten und Gemeinden aus bei-
den Ländern mit Beratungen und Schulungen dabei, 
ihre grenzüberschreitenden Jugendprojekte auszu-
weiten. Eine erste Zwischenbilanz ist für das laufende 
Jahr 2022 geplant.

Wir sind dankbar, dass das Deutsch-Polnische Jugend-
werk in den vergangenen 30 Jahren auf ein so vielfäl-
tiges und belastbares Netz an Aktiven zählen konnte 
und auch heute zählen kann. Die im vorliegenden Ge-
schäftsbericht genannten  Projekte wären – wie auch 
unsere gesamte bisherige Tätigkeit – ohne sie nicht mög-
lich gewesen. Wir  wünschen eine anregende Lektüre.

ofertę szkoleń PNWM online, co więcej: rozszerzyliśmy 
ją o kolejne tematy seminariów. Dobre doświadczenia 
w tym zakresie utwierdzają nas w przekonaniu, że  
w przyszłości warto rozwijać tego typu szkolenia.

Jednocześnie PNWM zrealizowała szereg nowych pro-
jektów, takich jak Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży 
„Europe calling – your voice, your future” w Chemnitz. 
Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do 
starszej młodzieży. Dyskutowała ona we własnym gronie 
oraz z przedstawicielkami i przedstawicielami świata 
polityki, jak powinna wyglądać sprawiedliwa Europa, 
szczególnie z uwzględnieniem potrzeb młodych ludzi. 
Na 2022 r. planowane są kolejne fora poświęcone te-
matom równouprawnienia i zaangażowania na płasz-
czyźnie samorządowej.

Niezależnie od pandemii dużo działo się również  
w obszarze tematu przewodniego PNWM „Wymiana 
młodzieży lokalnie”. Przede wszystkim niezwykle 
 pozytywnie została przyjęta nasza oferta dla polsko-
-niemieckich partnerstw samorządowych. Aktualnie 
wspieramy ponad 40 partnerstw gmin, powiatów  
i miast z obu krajów w zakresie doradztwa i szkoleń 
służących rozwojowi transgranicznych projektów 
 młodzieżowych. Pierwsze podsumowanie tego pro-
gramu zaplanowane jest na 2022 r.

Jesteśmy wdzięczni, że w ciągu ostatnich 30 lat Polsko-
-Niemiecka Współpraca Młodzieży mogła i nadal może 
liczyć na tak różnorodną i niezawodną sieć aktywnych 
organizatorek i organizatorów wymiany. Projekty wy-
mienione w niniejszym raporcie nie byłyby bez nich 
możliwe, podobnie jak inne nasze dotychczasowe dzia-
łania. Życzymy inspirującej lektury.

1

DPJW-Geschäftsführer  
Stephan Erb (l.) und 

Dariusz Pawłoś (r.) ▸
Dyrektorzy 

zarządzający PNWM:  
Stephan Erb (po lewej)  

i Dariusz Pawłoś  
(po prawej) ▸
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„Raum für Vielfalt:  
Vielfalt in der Gruppe und  
während des Austauschs”
Die Teilnehmenden der Schulung betrachteten Vielfalt 
vor dem  Hintergrund der sozialen Identität und über-
legten, wie sich ein inklusiver Raum in der Arbeit mit 
Jugendlichen schaffen lässt. Sie stärkten ihre Sensibi-
lität für kulturelle Unterschiede und ihre kommunika-
tiven Kompetenzen.

der DPJW-Projekte & 
Partner programme

Kalendarium
projektów PNWM  
i projektów  
partnerskich
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„Przestrzeń dla różnorodności: 
 różnorodność w grupie i podczas 
wymiany”
Uczestniczki i uczestnicy szkolenia zastanawiali się 
nad różnorodnością w kontekście tożsamości społecz-
nej oraz sposobów tworzenia takiej przestrzeni w pracy 
z młodzieżą, która będzie uwzględniała wielokulturo-
wość oraz rożne perspektywy. Mieli okazję wzmocnić 
swoją wrażliwość na różnice kulturowe i umiejętności 
komunikacyjne.

 Die Grafiken im Kalendarium 
entstanden für das Fortbildungs-
programm „DPJW Online!“

 Grafiki wykorzystane  
w Kalendarium powstały  
w ramach oferty seminariów 
„PNWM Online!“

13. / 14.01.
Online

Beratungscafé „Wie stelle ich einen 
Antrag im OASE-Portal” 
Mitarbeiter/-innen der Förderreferate stellten das Portal 
OASE vor und zeigten, wie man sich dort registriert 
und wie Anträge ausgefüllt werden. 

„Das gute Programm  
mit Szymon und Charlotte” 
Bei dem Workshop erfuhren die Teilnehmenden, wie 
das Programm einer Begegnung an die Bedürfnisse 
der Jugendlichen angepasst werden kann und was bei 
der Vorbereitung zu beachten ist. 

„Raum für Vielfalt: Vielfalt in  
der Gruppe und während des  
Austauschs”
Die Teilnehmenden betrachteten Vielfalt vor dem Hin-
tergrund der sozialen Identität und überlegten, wie 
sich ein inklusiver Raum in der Arbeit mit Jugendlichen 
schaffen lässt. Sie stärkten ihre Sensi bilität für kultu-
relle Unterschiede und ihre kommu nikativen Kompe-
tenzen.

„3…2…1… Austausch ON-line!”
Bei dem Workshop erhielten die Teilnehmenden Tipps, 
wie man eine Online-Begegnung vorbereiten und 
durchführen kann und welche Methoden und Werk-
zeuge sich hierfür eignen.

Konsultacje tematyczne  
„Jak złożyć wniosek w Oase?” 
Podczas spotkania online współpracowniczki i współ-
pracownicy referatów wspierania PNWM przed sta wili 
portal OASE i zaprezentowali, jak rejestrować i wypeł-
niać w nim wnioski, ubiegając się o dofinan sowanie 
projektów. 

„Udany program  
z Szymonem i Charlotte”
W ramach warsztatu osoby zainteresowane dowiedziały 
się, w jaki sposób można dostosować program spot-
kania do potrzeb młodych ludzi i na co należy zwrócić 
uwagę, przygotowując go.

„Przestrzeń dla różnorodności: 
 różnorodność w grupie i podczas 
wymiany”
Uczestniczki i uczestnicy zastanawiali się nad różno-
rodnością w kontekście tożsamości społecznej oraz 
sposobów tworzenia takiej przestrzeni w pracy z mło-
dzieżą, która będzie uwzględniała wielokul tur owość 
oraz rożne perspektywy. Mieli okazję wzmocnić swoją 
wrażliwość na różnice kulturowe i umiejętności komu-
nikacyjne.
 

„3… 2… 1… Wymiana ON-line!”
Podczas warsztatu osoby organizujące projekty wymian 
młodzieży otrzymały wskazówki, jak przygotować  
i przeprowadzić spotkanie online oraz jakie metody  
i narzędzia są do tego odpowiednie.

19. / 21.01. 
Online

27. / 28.01. 
Online

10. / 11.02. 
Online

26. / 28.01. 
Online

16. / 18.02. 
Online

Beratungscafé „Welche 
Vorhaben werden vom 
DPJW gefördert?”
Bei der Veranstaltung machten sich 
die Teilnehmenden mit verschie de-
nen Förderformen für Austausch-
projekte bekannt – von internatio-
nalen Jugendbe geg nungen über 
Be rufspraktika, Hospitationen bis 
hin zu Publi  kationen, Ausstellun-
gen, Konzerten oder Filmen. 

Konsultacje  tematyczne  
„Co wspiera PNWM?”
Dzięki konsultacjom osoby uczest-
niczące w spotkaniu zapoznały się  
z różnorodnymi formami wsparcia 
projektów – od międzynarodowych 
spotkań młodzieży poprzez praktyki 
zawodowe, hospitacje, aż po publi-
kacje, wystawy, koncerty lub filmy. 
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„ParDIGIpate“
In den Workshops präsentierte das DPJW-Team Apps 
und Tools, die sich bei Online-Projekten wie auch  
bei Jugendbegegnungen vor Ort einsetzen lassen. Die 
 Teilnehmenden lernten, wie sie einen Flyer ohne pro-
fessionelle Hilfe erstellen, wie man eine Stadtrallye via 
Smartphone durchführt und wie sich interessante 
Workshops mit Apps planen lassen.

„Einführung in die Welt der  
Sprach animation”
Was genau ist Sprachanimation und wozu nützt sie? 
Wie gelingt es, Sprachanimation in eine Begegnung  
zu integrieren? Das Seminar gab Antworten auf diese 
Fragen und bot Raum, ausgewählte Methoden online 
zu üben.

Beratungscafé  
„DPJW-Fördermöglichkeiten wäh-
rend und nach der Pandemie“
Die Teilnehmenden erhielten Informationen zu den 
verschiedenen Förderformen des DPJW, speziell auch 
für Online-Begegnungen. Zudem wurde das Programm 
#2amongmillions vorgestellt, über das sich ehemalige 
Teilnehmende von Jugendbegegnungen nach einem 
Austausch individuell treffen können.

„3… 2… 1… Austausch ON-line!”
Bei dem Workshop erhielten die Teilnehmenden 
Tipps, wie man eine Online-Begegnung vorbereiten 
und durchführen kann und welche Methoden und 
Werkzeuge sich hierfür eignen.

„Social Media  
bei Jugend begegnungen – Kanäle,  
Möglichkeiten & Praxisbeispiele”
Das Seminar gab Informationen, wie und für welche 
Projekte man Social Media bestmöglich nutzen kann. 
Die Teilnehmenden lernten beliebte Social Media-Platt-
formen kennen und erhielten Tipps für deren Einsatz 
bei einer Jugendbegegnung.

Partnerbörse für Botschafterschulen  
des Europäischen Parlaments 
Schulen aus Deutschland und Polen, die Botschafter-
schule des Europäischen Parlaments sind, konnten bei 
der vom DPJW organsierten Partnerbörse eine Schule 
im jeweiligen Nachbarland finden, mit der sie zukünf-
tig gemeinsame Austauschprojekte planen möchten.
Partner: Büro des Europäischen Parlaments in Polen

„Drei Partner  
für den Schüler austausch“
Bei dem Kontaktseminar konnten Schulen aus 
Deutschland, Polen und Russland Partnerschulen für 
trilaterale Austauschprojekte finden. Zudem erhielten 
sie Tipps, wie Projekte mit drei Partnern durchgeführt 
werden können, gerade auch online.

„ParDIGIpate”
W czasie warsztatu zespół PNWM zaprezentował kilka 
praktycznych narzędzi, które można wykorzystać za-
równo w projektach online, jak i w tradycyjnych spot-
ka niach młodzieży. Wyjaśniono, jak samodzielnie 
stworzyć nowoczesną ulotkę bez zatrudniania profesjo-
nalnych grafików, jak zagrać w grę miejską na smart-
fonach i jak zaplanować ciekawe warsztaty z wykorzy-
staniem aplikacji w telefonie.

„Wprowadzenie w świat animacji 
językowej”
Na czym polega animacja językowa i czemu właściwie 
służy? Jak umiejętnie wpleść elementy animacji języ-
kowej w zaplanowane spotkanie? Seminarium dostar-
czyło odpowiedzi na to pytanie i dało okazję do przeć-
wiczenia wybranych metod online.

Konsultacje tematyczne  
„Możliwości wsparcia przez PNWM 
w czasie pandemii i po niej”
Osoby zainteresowane otrzymały informacje o różnych 
formach dofinansowania przez PNWM, zwłaszcza 
 spot kań online. Dodatkowo zaprezentowano program 
#2amongmillions, dzięki któremu byłe uczest niczki  
i byli uczestnicy spot kań młodzieży mogą spotkać się 
indywidualnie po  wymianie.

„3…2…1… Wymiana ON-line!”
Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy otrzymali 
wskazówki, jak przygotować i przeprowadzić spotka-
nie online oraz jakie metody i narzędzia są do tego od-
powiednie.

„Media społecznościowe  
na spotkaniach młodzieży –  
kanały, możliwości i przykłady  
wykorzystania w praktyce”
Seminarium dostarczyło informacji o tym, jak i do 
 jakich projektów można najlepiej wykorzystać media 
społecznościowe. Osoby uczestniczące w spotkaniu 
zapoznały się z popularnymi platformami społecz noś-
ciowymi oraz otrzymały wskazówki dotyczące ich 
 wykorzystania w wymianie młodzieży.

Giełda kontaktów dla  nauczycieli  
ze szkół-ambasadorów EPAS
Szkoły z Polski i Niemiec, będące szkołami ambasador-
skimi Parlamentu Europejskiego, mogły podczas giełdy 
kontaktów PNWM znaleźć szkołę partnerską w są siedz-
kim kraju z którą chciałyby w przyszłości zaplanować 
wspólne projekty wymiany.
Partner: Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

„Trzech partnerów w wymianie 
szkolnej” 
Podczas seminarium kontaktowego szkoły z Polski, 
Niemiec i Rosji mogły nawiązać kontakt ze szkołami 
partnerskimi w ramach trójstronnych projektów wy-
miany młodzieży. Otrzymały także wskazówki, w jaki 
sposób można realizować projekty z udziałem trzech 
partnerów, zwłaszcza online.

08.04. 
Online

17. / 24.02. 
Online

14.04.
Online

15. / 22.03. 
Online

16. / 19. / 23. / 26.03. 
Online

24. / 25.03. 
Online

19. / 22. / 26.04.
Online
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„DINA.international”
Während des Seminars wurde DINA.international, die 
„Alleskönner-Plattform“ für die internationale Ju gend-
arbeit vorgestellt – ein nicht kommerzielles Tool, das 
einfach zu bedienen und sicher ist.

„Ratusz meets Rathaus”:  
Netzwerktreffen für Kommunal-
partnerschaften
Innerhalb des Schulungs- und Vernetzungsprogramms 
„Bei mir und bei dir. Jugendaustausch im Rahmen 
deutsch-polnischer Kommunalpartnerschaften" bot 
das DPJW ein Netzwerktreffen für diejenigen Städte-
partnerschaften an, die Themen der Jugendarbeit und 
Jugendaustausch bisher kaum oder gar nicht in ihre 
Arbeit einbezogen haben. Bei dem Seminar konnten sie 
sich kennenlernen und sich über die Bedeutung inter-
nationaler Jugendbegegnungen und Formen ihrer 
Umsetzung informieren.

„DINA.international”
Podczas seminarium zaprezentowano DINA.internatio-
nal, wszechstronną platformą spotkań na rzecz mię-
dzynarodowej pracy z młodzieżą, która jest niekomer-
cyjnym, łatwym w użyciu i bezpiecz nym narzędziem 
dla osób organizujących wymiany.

„Ratusz meets Rathaus“: Spotkanie 
sieciujące dla partnerstw miast
W ramach programu sieciującego PNWM „U mnie  
i u Ciebie. Wymiana młodzieży w ramach polsko-nie-
mieckich partnerstw gmin i powiatów” zespół PNWM 
spotkał się z osobami reprezentującymi samorządy, 
które w niewielkim stopniu lub w ogóle nie uwzględ-
niają tematów pracy z młodzieżą i wymiany młodzieży 
w swojej działalności. Uczestniczki i uczestnicy mieli 
okazję poznać się i dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają 
międzynarodowe spotkania młodzieży oraz jakie są 
ich formy.

05. / 07.05. 
Online

12. / 13.05. 
Online

28.04. 
Online

05.05. 
Online

30.04. – 03.05.
Online

„ParDIGIpate” 
In den Workshops präsentierte das 
DPJW-Team Apps und Tools, die 
sich bei Online-Projekten wie auch 
bei Jugendbegegnungen vor Ort ein-
setzen lassen. Die Teilnehmenden 
lernten, wie sie einen Flyer ohne 
professionelle Hilfe erstellen, wie 
man eine Stadtrallye via Smart-
phone durchführt und wie sich in-
teressante Workshops mit Apps 
planen lassen.

„ParDIGIpate” 
Podczas warsztatów przedstawiono 
i wypróbowano praktyczne narzę-
dzia, które można wykorzystać za-
równo w projektach online, jak  
i podczas tradycyjnych spotkań mło-
dzieży. Pokazano, jak samo dziel nie 
stworzyć nowoczesną grafikę ulotki 
bez angażowania profes jonalnych 
firm, jak przeprowadzić grę miejską 
z użyciem smartfona i jak zaplano-
wać ciekawe warsztaty z użyciem 
aplikacji w telefonie.

„DINA.international”
Während der Schulung stellten Mitarbeitende des DPJW 
die „Alleskönner-Plattform“ vor und übten mit den 
Teilnehmenden den Umgang mit den Funktionalitäten. 
Das Hauptaugenmerk lag auf dem Videokonferenz-
Tool, das für hybride und Online-Begegnungen uner-
lässlich ist. 

Methodenwerkstatt für Sprach-
animationstrainer/-innen
Die Teilnehmenden hatten bei dem Seminar Gelegen-
heit, Online-Methoden auszuprobieren, zu testen, wie 
sie bei der Gruppe ankommen und kollegiales Feedback 
zu erhalten. Gleichzeitig konnten sie sich mit Traine-
rinnen und Trainern anderer Einrichtungen vernetzen. 
Partner: Stiftung Deutsch-Russischer Jugend aus-
tausch, Deutsch-Französisches Jugendwerk,  Tandem – 
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer 
 Jugendaustausch, IJAB – Fachstelle für Inter natio nale 
Jugendarbeit der Bundesregierung

„DINA.international”
Podczas szkolenia współpracowniczki i współpracow-
nicy PNWM zaprezentowali najważniejsze funkcje 
platformy komunikacyjnej DINA i wypróbowali je 
wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami. Skoncentro-
wano się przede wszystkim na wideokonferencji jako 
narzędziu niezbędnym do przeprowadzenia wymiany 
online lub hybrydowo.

Warsztaty metodyczne dla trenerek 
i trenerów animacji językowej 
Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy związani 
z różnymi organizacjami wypróbowali w gronie kole-
żanek i kolegów z branży metody przydatne w pracy 
online. Dzięki informacji zwrotnej od grupy sprawdzili, 
jak przyjmowane są ich metody pracy. Jednocześnie 
była to dla wszystkich okazja do nawiązania kontaktów.
Partnerzy: Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana 
Młodzieży, Francusko-Niemiecka Współpraca 
 Mło dzieży, Tandem – Centrum Koodynacji Czesko- 
-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, IJAB – Biuro ds. 
Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki 
 Federalnej Niemiec
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Online-Sprachanimation in inter-
nationalen Jugendbegegnungen
Die Teilnehmenden machten sich mit der Spezifik  
von „Online-Jugendbegegnungen“ vertraut und lernten 
 Methoden der Sprachanimation für dieses Format 
kennen.
Partner: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugend-
arbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA)

17. Deutscher Kinder- und Jugend-
hilfetag
Bei Europas größter Veranstaltung zur Kinder- und 
 Jugendhilfe konnten sich die Teilnehmenden am digi-
talen Messestand des DPJW über die Aktivitäten und 
Publikationen des Jugendwerks informieren. Auf dem 
parallel stattfindenden Fachkongress bot das DPJW 
 einen Workshop zur gemeinsam mit den Arolsen 
 Archives durchgeführten Kampagne „#StolenMemory” 
an und präsentierte sein Programm „Zusammen kom-
men wir weiter. Jetzt beruflich!”.

14. / 15.05.
Online

18. – 20.05.
Online

19.05.
Online

26.05.
Online

31.05. / 02. / 10.06. 
Online

10.06. 
Online

„Einführung in die Welt der  
Sprachanimation”
Was genau ist Sprachanimation und wozu nützt sie? 
Wie gelingt es, Sprachanimation in eine Begegnung  
zu integrieren? Das Seminar gab Antworten auf diese 
Fragen und bot Raum, ausgewählte Methoden online 
zu üben.

Stammtisch „Online-Begegnungen“
Beim ersten Treffen dieser Art konnten sich Aktive des 
deutsch-polnischen Jugendaustauschs in informeller 
Atmosphäre über Bedenken und Probleme bei der 
 Planung und Organisation von Online-Begegnungen 
austauschen. 

„3… 2… 1…  
Austausch ON-line!”
Wie kann man eine Online-Jugend-
begegnung so vorbereiten, dass  
sie trotz ihres digitalen Charakters 
dazu beiträgt, eine Partnerschaft 
zwischen Schulen oder Organisatio-
nen aufzubauen oder aufrechtzuer-
halten? Die Teilnehmenden lernten 
Schritt für Schritt, wie man anfängt 
und was zu tun ist.

Sommerfest „30 Jahre DPJW”
Pandemiebedingt fand das Sommerfest des DPJW 
 erstmals online und als gemeinsame Veranstaltung 
für Gäste aus Deutschland und Polen statt. Der Stim-
mung tat dies keinen Abbruch, schließlich galt es, das 
30- jährige Bestehen des DPJW zu feiern (mehr S. 31).

Animacja językowa online  
podczas międzynarodowych 
 spotkań młodzieży 
Osoby uczestniczące w spotkaniu zapoznały się ze 
 specyfiką internetowych spotkań młodzieży i poznały 
wybrane metody animacji językowej online. 
Partnerzy: IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej Pracy  
z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec, Fundacja 
Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

XXVII Dni Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży
Uczestniczki i uczestnicy największych w Europie 
 targów pomocy dzieciom i młodzieży mogli zapoznać 
się zdalnie z działalnością i publikacjami PNWM.  
W ramach towarzyszącego wydarzeniu kongresu 
 specjalistycznego PNWM poprowadziła warsztaty na 
temat kampanii #StolenMemory realizowanej wspól-
nie z Międzynarodowym Centrum Badań Prześla-
dowań Nazistowskich Arolsen Archives oraz zapre-
zentowała swój program „Razem osiągniemy więcej. 
Teraz za wodowo!”.

„Wprowadzenie w świat animacji 
językowej”
Na czym polega animacja językowa i czemu właściwie 
służy? Jak umiejętnie wpleść jej elementy w zaplano-
wane spotkanie? Na te pytania zespół PNWM odpowia-
dał podczas seminarium, którego głównym celem było 
przećwiczenie wybranych metod animacji językowej 
online.

Miejsce spotkań „Spotkania online”
Podczas pierwszego wydarzenia tego rodzaju osoby 
 zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę dzieliły 
się  swoimi uwagami, doświadczeniami, wątpliwościami 
i problemami dotyczącymi planowania i organizacji 
spotkań online.

 „3…2…1…  
Wymiana ON-line!” 
Jak przygotować wymianę mło-
dzieży online w taki sposób, aby 
pomimo jej cyfrowego charakteru 
nawiązać lub utrzymać partner-
stwo między szkołami lub organi-
zacjami? Uczestniczki i uczestnicy 
dowiedzieli się, jak zacząć i co  zrobić 
krok po kroku.

Przyjęcie letnie „30 lat PNWM“
W związku z pandemią przyjęcie letnie PNWM odbyło 
się po raz pierwszy online i jako wspólne wydarzenie 
dla gości z Polski i Niemiec. W szerokim gronie święto-
wano trzy dekady działalności PNWM i jej współpracy 
z partnerami (więcej s. 31).
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07. / 11. / 14.06.
Online

07.06.
Online

16. / 17.06.
Online

17.06.
Warschau

21. / 22.06.
online

Treffen des Bundespräsidenten  
und des polnischen Präsidenten  
mit Jugendlichen
Am 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags über 
gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammen
arbeit trafen sich Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier und der polnische Präsident Andrzej Duda in 
Warschau. Während des Besuchs fand eine vom DPJW 
organisierte Diskussion zur Frage „30 Jahre Deutsch-
Polnisches Jugendwerk – wozu Jugendbegegnungen?" 
statt (mehr S. 32).

Informations- und Vernetzungstage 
Während der Veranstaltung erhielten Aktive in der 
 Jugendarbeit und in Schulen aus Brandenburg, Berlin 
und Mecklenburg-Vorpommern eine Einführung in 
Strukturen und Förderprinzipien der internationalen 
Jugendarbeit. Auch gab es Gelegenheit, die Beantragung 
von Fördermitteln, Sprachanimation, Methoden und 
Tools für Online-Projekte und Möglichkeiten der Eva-
luation kennenzulernen. 
Partner: ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-
Israelischer Jugendaustausch, Deutsch-Französisches 
Jugendwerk, Stiftung Deutsch-Russischer Jugend-
austausch, Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-
Tschechicher Jugendaustausch, Deutsch-Türkische 
Jugendbrücke, IJAB – Fachstelle für internationale 
Jugend arbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., 
Initiative „Austausch macht Schule“

Deutsch-Polnischer Jugendpreis: 
Einführungsseminar  
für die Finalisten
Während des Seminars lernten sich die Organisations-
teams der für die Endrunde des Deutsch-Polnischen 
Jugendpreises qualifizierten Jugendbegegnungen 
 kennen. Sie stellten ihre Projekte vor und erhielten 
 Informationen zur Förderung (auch) unter Pandemie-
bedingungen (mehr S. 34).

„Szkoła szuka Schule” 
Podczas polsko-niemieckiej giełdy kontaktów online 
nauczycielki i nauczyciele z województwa łódzkiego 
i z Badenii-Wirtembergii mogli nawiązać kontakty  
i partnerstwa pomiędzy szkołami. Otrzymali także 
wskazówki, jak przygotować wspólnie projekt wymia-
ny młodzieży w przestrzeni wirtualnej. 

Konsultacje tematyczne  
„Możliwości wsparcia przez 
PNWM po i w czasie pandemii” 
Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały informacje 
o różnych formach dofinansowania przez PNWM, 
zwłaszcza pod kątem spotkań online. Zespół PNWM 
zaprezentował także program #2amongmillions, 
dzięki któremu byli uczestnicy projektów wymiany 
młodzieży mogą spotkać się indywidualnie.

„Przyszłość w Twoich rękach: 
 interaktywne spotkania młodzieży 
na rzecz zrównoważonego  rozwoju 
i edukacji globalnej”
Podczas spotkania zapoznano uczestniczki i uczest-
ników z koncepcją zrównoważonego rozwoju jako 
podejścia do radzenia sobie z globalnymi wyzwania-
mi. Przestawiono metody do wykorzystania w pracy 
z młodzieżą w przestrzeni offline i online. Stworzono 
także zbiór dobrych praktyk dla osób organizujących 
wymiany młodzieżowe w obszarze ochrony środo-
wiska, uwzględniających zasady zrównoważonego 
rozwoju.

Spotkanie Prezydenta RP  
i Prezydenta RFN z młodzieżą
Z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym 
 sąsiedztwie i przyjaznej współpracy spotkali się  
w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 Andrzej Duda oraz Prezydent Republiki Federalnej 
Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Podczas wizyty 
 odbyła się zorganizowana przez PNWM debata pod 
 tytułem „30 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy 
 Młodzieży – czemu służą spotkania młodzieży?“  
(więcej s. 32).

Dni informacyjne i sieciujące
Podczas wydarzenia online przybliżono osobom zaan-
gażowanym społecznie i zawodowo w pracę z młodzieżą 
w Brandenburgii, Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim struktury i zasady dotowania międzynarodo-
wej współpracy młodzieży. Była to też dla nich okazja, 
aby dowiedzieć się , jak wnioskować o środki, na czym 
polega animacja językowa oraz jakie są metody i narzę-
dzia wspierające spotkania online, a także możli wości 
ewaluacji projektów.
Partnerzy: ConAct - Centrum Koordynacji Izraelsko-
-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Francusko- 
-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja 
 Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Tandem – 
Centrum Koodynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany 
Młodzieży, Turecko-Niemiecki Most Młodzieży,  
IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą 
 Republiki Federalnej Niemiec, Inicjatywa „Szkoła 
żyje wymianą“

Polsko-Niemiecka Nagroda  
Młodzieży: spotkanie inauguracyjne 
dla finalistów konkursu 
Podczas seminarium zapoznały się ze sobą wszystkie 
zespoły organizujące projekty wymiany młodzieży, 
które zakwalifikowały się do finału Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Młodzieży. Przedstawiły swoje projekty i ot rzy-
mały informacje o dofinansowywaniu spotkań (również) 
w warunkach pandemii (więcej s. 34).

22. – 24.06.
online

„Schule sucht szkoła“
Bei der deutsch-polnischen Online-Partnerbörse konn-
ten Schulen aus Baden-Württemberg und der Woiwod-
schaft Lodz untereinander Kontakte knüpfen und 
 bekamen Tipps, wie man ein gemeinsames Austausch-
projekt online vorbereitet. 

Beratungscafé  
„DPJW-Fördermöglichkeiten  
während und nach der Pandemie“
Die Teilnehmenden erhielten Informationen zu den 
verschiedenen Förderformen des DPJW, speziell auch 
für Online-Begegnungen. Zudem wurde das Programm 
#2amongmillions vorgestellt, über das sich ehemalige 
Teilnehmende von Jugendbegegnungen nach einem 
Austausch individuell treffen können.

„Zukunft gestalten: Sinnvolle  
& interaktive Jugendbegegnungen 
zu nachhaltiger Entwicklung” 
Das Online-Training bot einen fundierten Überblick 
über Bildung für Nachhaltige Entwicklung als Ansatz, 
um mit globalen Herausforderungen umzugehen.  
Die Teilnehmenden lernten Modelle nachhaltiger 
 Entwicklung kennen, erlebten Online- und Offline-
Methoden und entwickelten einen praktischen Leit-
faden für nachhaltige internationale Jugendbegeg-
nungen.
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Nicht-Kongress der  
Kulturmittler/-innen
Mehrere hundert Praktiker/-innen und Theoretiker/ 
-innen der Kulturmittlung aus ganz Polen konnten im 
Lubliner Kulturzentrum am Stand des DPJW die Förder-
angebote des Jugendwerks sowie seine Publikationen 
kennenlernen. Der Nicht-Kongress ist das wichtigste 
Treffen für Kulturmittler/-innen in Polen und richtete 
sich an Mitarbeitende von öffentlichen Einrichtungen, 
Nichtregierungsorganisationen und Hochschulen. 

Online-Sprachanimation  
in internationalen  
Jugendbegegnungen
Die Teilnehmenden machten sich mit der Spezifik  
von Jugendbegegnungen online vertraut und lernten 
Methoden der Sprachanimation für dieses Format 
kennen. 
Partner: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugend-
arbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA)

21.07.
online

06. – 10.09. 
Chemnitz

07. / 09.09
Online

01. – 03.07. 
Lublin

14.07.
Online

„DINA.international”
Während der Schulung stellten 
Mitarbeitende des DPJW die „Alles-
könner-Plattform“ für die interna-
tionale Jugendarbeit vor und übten 
mit den Teilnehmenden den Um-
gang mit den Funktionalitäten. Das 
Hauptaugenmerk lag auf dem Vi-
deokonferenz-Tool, das für hybride 
und Online-Begegnungen uner-
lässlich ist.

Stammtisch  
„Digitale Hilfsmittel”
Beim zweiten Stammtisch ging es 
um digitale Tools, Anwendungen 
und Plattformen für interaktive 
Treffen. Die Teilnehmenden tausch-
ten sich darüber aus, wie sich Be-
gegnungen hiermit planen und 
durchführen lassen, wie man Kon-
takt hält zu den Projektpartnern 
und Jugendlichen, die am Projekt 
be tei ligt waren, wie gemeinsam an 
Materialien gearbeitet werden kann 
und wie sich eine Begegnung do-
kumentieren lässt.

Deutsch-Polnisches  
Jugendforum „Europe calling –  
your voice, your future”
Das Forum bot Jugendlichen aus Deutschland und 
 Polen einen Raum, in dem sie sich über ihnen wichti-
ge Themen austauschen konnten, wie Bildung, nach-
haltige Entwicklung und politische Partizipation. In 
Workshops erarbeiteten sie Forderungen, die sie wäh-
rend der Europaministerkonferenz der Bundesländer 
vorstellten (mehr S. 35).
Partner: Europäische Akademie Otzenhausen, 
 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für 
 Demokratie, Europa und Gleichstellung

Arbeitstreffen für die  
„Leuchttürme des DPJW“
Zur Unterstützung ihrer Projekte erhielten die ausge-
wählten „Leuchttürme“ für den deutsch-polnischen 
Jugendaustausch vom DPJW Informationen zu verschie-
denen Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch 
zu organisatorischen Fragen bei der Projektdurchfüh-
rung (mehr S. 28).

Niekongres  
Animatorów Kultury
Kilkaset osób z całej Polski zajmujących się praktycznie 
i teoretycznie animacją kultury mogło zapoznać się  
z ofertami dofinansowania PNWM i jej publikacjami 
na stoisku w Centrum Kultury w Lublinie. Niekongres 
jest najważniejszym spotkaniem animatorek i anima-
torów kultury w Polsce. Uczestniczą w nim osoby pracu-
jące w instytucjach publicznych, organizacjach poza-
rządowych i uczelniach.

Animacja językowa online  
podczas międzynarodowych 
 spotkań młodzieży 
Osoby uczestniczące w spotkaniu zapoznały się ze 
 specyfiką internetowych spotkań młodzieży i poznały 
wybrane metody animacji językowej online. 
Partnerzy: IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej  
Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec, 
Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Miejsce spotkań  
„Narzędzia cyfrowe”
Podczas drugiego spotkania roz-
mawiano o narzędziach cyfrowych, 
aplikacjach i platformach dedykowa-
nych spotkaniom interaktywnym. 
Uczestniczki i uczestnicy podzielili 
się doświadczeniami z zakresu pla-
nowania i realizowania spotkań, 
utrzymywania kontaktów z partne-
rami projektu i młodzieżą uczest-
niczącą w projekcie, wspólnej pracy 
nad materiałami i pomysłami oraz 
tworzenia dokumentacji.

„DINA.international” 
Podczas spotkania pracowniczki  
i pracownicy PNWM zaprezentowali 
cyfrową platformę spotkań na rzecz 
międzynarodowej pracy z młodzieżą 
i wypróbowali z zainteresowanymi 
osobami korzystanie z jej najważ-
niejszych funkcji. Główny nacisk 
położono na narzędzia wspierające 
wideokonferencje, które są nie-
zbędne w przypadku spotkań hybry-
dowych i online.

Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży 
„Europe calling – your voice, your 
future” 
Spotkanie było dla młodych ludzi z Polski i Niemiec 
przestrzenią, w której mogli swobodnie wymieniać 
 poglądy na ważne dla nich sprawy, takie jak edukacja, 
zrównoważony rozwój czy partycypacja obywatelska. 
Podczas warsztatów młodzi Polacy i Niemcy wypraco-
wali  postulaty, które następnie zaprezentowali podczas 
konferencji ministrów ds. europejskich niemieckich 
krajów związkowych (więcej s. 35).
Partnerzy: Akademia Europejska Otzenhausen, 
 Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Demo-
kracji, Europy oraz Równouprawnienia

Spotkanie robocze dla  
„Latarni PNWM“
Wybrane „Latarnie“, realizujące projekty na rzecz 
 polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, otrzymały  
od PNWM w ramach wsparcia swojej działalności 
 dodatkowe informacje dotyczące różnych aspektów 
pracy public  relations, a także kwestii organizacyj- 
nych wspierających ich zaplanowane działania  
(więcej s. 28).

02./03.07.
Online
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Stammtisch  
„Partizipation“ 
von Jugendlichen
Der dritte Stammtisch war dem 
Thema Jugendbeteiligung gewid-
met. Die Teilnehmenden tauschten 
sich darüber aus, was Partizipation 
bei internationalen Jugendbegeg-
nungen bedeutet und welche Erfah-
rungen sie hiermit gemacht haben.

14.09.
online

20.09. 
online

25.09. 
Bonn

05./06.10.
online

14. – 16.09. 
Trebnitz

15.09.
online

Beratungscafé  
„DPJW-Fördermöglichkeiten  
während und nach der Pandemie“
Die Teilnehmenden erhielten Informationen zu den 
verschiedenen Förderformen des DPJW, speziell auch 
für Online-Begegnungen. Zudem wurde das Programm 
#2amongmillions vorgestellt, über das sich ehemalige 
Teilnehmende individuell treffen können.

„Jugendaustausch – Die Säule 
deutsch-polnischer Beziehungen“
Im deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag 
 kommen dem Jugendaustausch und dem DPJW eine 
wichtige Rolle zu. Anlässlich des 30. Jahrestages der 
Unterzeichnung des Vertrags luden daher das Gustav-
Stresemann- Institut und die Deutsch-Polnische Ge-
sellschaft (DPG) Köln-Bonn in Kooperation mit dem 
DPJW ein zu einer Diskussion über die Perspektiven und 
Rahmenbedingungen der Austauschprogramme des 
Jugendwerks. 
Partner: DPG Köln-Bonn e. V.,  
Gustav-Stresemann-Institut e. V.

19. Deutsch-Polnisches Jugend forum 
im grenznahen Raum
Das Jugendforum dient dem Dialog zwischen deutschen 
und polnischen Partnern im Bereich der beruflichen 
Bildung und der Berufsvorbereitung junger Menschen. 
2021 stand der Austausch über Erfahrungen aus der 
Pandemiezeit und über Perspektiven und Innovation 
im deutsch-polnischen berufsbezogenen Jugendaus-
tausch im Mittelpunkt, wobei besonders die Nachbar-
schaftsstrategie Brandenburg-Polen und das Bildungs-
konzept VIADRINA 21 thematisiert wurden. 
Partner: Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß 
Trebnitz, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg (MBJS)

„DINA.international“
Während der Schulung stellten Mitarbeitende des DPJW 
die „Alleskönner-Plattform“ für die internationale 
 Jugendarbeit vor und übten mit den Teilnehmenden 
den Umgang mit den Funktionalitäten. Das Haupt-
augenmerk lag auf dem Videokonferenz-Tool, das für 
hybride und Online-Begegnungen unerlässlich ist. 

Miejsce spotkań „Par-
tycypacja młodzieży”
Trzecie spotkanie z serii „Miejsce 
spot kań” poświęcono tematowi 
partycypacji młodzieży. Uczestniczki 
i uczestnicy rozmawiali o tym, czym 
jest dla nich partycypacja w ramach 
międzynarodowych spotkań mło-
dzieży, oraz wymieniali się doświad-
czeniami w tym zakresie.

XIX Polsko-Niemieckie Forum  
Wymiany Młodzieży w Regionie 
Przygranicznym
Forum młodzieży służy dialogowi między polskimi  
i niemieckimi partnerami w zakresie kształcenia zawo-
dowego i przygotowania zawodowego młodych ludzi.  
W 2021 r. skoncentrowano się na wymianie doświad-
czeń z okresu pandemii oraz perspektywach i innowa-
cjach w polsko-niemieckich wymianach młodzieży  
w dziedzinie zawodowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem koncepcji sąsiedztwa Polska–Brandenburgia oraz 
koncepcji edukacji VIADRINA 21.
Partnerzy: Centrum Edukacji i Spotkań Zamek 
 Trebnitz, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży  
i Sportu kraju związkowego Brandenburgia

„DINA.international”
Podczas spotkania zespół PNWM zaprezentował 
 platformę internetową przeznaczoną dla między- 
narodowych projektów wymiany młodzieży i wypróbo-
wał z zainteresowanymi osobami korzystanie z jej 
 najważniejszych funkcji. Główny nacisk położono na 
narzędzia wspierające wideokonferencje, które są 
 niezbędne w przypadku spot kań hybrydowych i online.

Konsultacje tematyczne  
„Możliwości wsparcia przez PNWM 
w czasie pandemii i po niej” 
Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały informacje 
dotyczące różnorodnych form dofinansowania projek-
tów przez PNWM, zwłaszcza spotkań online. Dodatkowo 
zaprezentowano program #2amongmillions, dzięki 
któremu byłe uczestniczki i byli uczestnicy wymiany 
młodzieży mogą spotkać się indywidualnie.

 „Wymiana młodzieży –  
filar stosunków polsko-niemieckich”
Wymiana młodzieży i PNWM odgrywają ważną rolę  
w polsko-niemieckim porozumieniu sąsiedzkim.  
Z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym 
 sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Instytut Gustava 
Stresemanna i Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie 
 Kolonia-Bonn, we współpracy z PNWM, zaprosiły do 
dyskusji o perspektywach i ramowych  warunkach 
wspierania programów wymiany PNWM.
Partnerzy: DPG Köln-Bonn e. V.,  
Instytut Gustava Stresemanna

 „ParDIGIpate”
Narzędzia cyfrowe są pomocne  
w międzynarodowych spotkaniach 
młodzieży nie tylko w czasie pan-
demii. Podczas warsztatu osoby 
uczestniczące w spotkaniu dowie-
działy się m.in. jak przeprowadzić 
rozgrzewkę online na początku 
 wymiany, jak zintegrować grupę, 
wykorzystując smartfon i jak prze-
prowadzić ewaluację spotkań online.

„ParDIGIpate”
Digitale Tools sind nicht erst seit 
Corona hilfreich für internationale 
Jugendbegegnungen. Während des 
Workshops lernten die Teilnehmen-
den unter anderem, wie man zu 
Beginn eines Austauschs ein Online-
Warm-up durchführt, wie Gruppen-
integration mit hilfe eines Smart-
phones abläuft und wie man ein 
Treffen online evaluiert. 
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„Ratusz meets Rathaus”:  
Netzwerktreffen für  
Kommunalpartnerschaften
Innerhalb des Schulungs- und Vernetzungsprogramms 
„Bei mir und bei dir. Jugendaustausch im Rahmen 
deutsch-polnischer Kommunalpartnerschaften" bot das 
DPJW ein Netzwerktreffen für diejenigen Gemeinde- 
und Kreispartnerschaften an, die Themen der Jugend-
arbeit und Jugendaustausch bisher kaum oder gar nicht 
in ihre Arbeit einbezogen haben. Bei dem Seminar 
konnten sie sich kennenlernen und sich über die Bedeu-
tung internationaler Jugendbegegnungen und Formen 
ihrer Umsetzung informieren. 

„Fit for Diversity”
Bei dem Workshop lernten die Teilnehmenden nicht 
nur viele Begriffe zum Thema Vielfalt kennen, sondern 
reflektierten auch eigene Stereotype und Vorurteile. 
Ganz nebenbei erfuhren sie, wie die vom DPJW heraus-
gegebene „Fit for Diversity – Card Collection“ bei inter-
nationalen Jugendbegegnungen eingesetzt werden 
kann. 

„Einführung in die Welt der  
Sprachanimation“
Wozu nützt Sprachanimation, wie kann man sie in eine 
Begegnung integrieren und was ist dabei zu beachten? 
Das Seminar lieferte Antworten auf diese Fragen, dazu 
gab es Übungen und Tipps zu Materialien und Publi-
kationen. 

06. – 08.10.
online

08.11.
online

10.11.
online20.10.

online

Jahrestreffen der Initiative 
„Austausch macht Schule”
Die Trägereinrichtungen der Initiative besprachen 
 neben den verschiedenen Informations- und Beratungs-
angeboten von „Austausch macht Schule“ die Ergebnis-
se der 2021 gestarteten Kampagne „Zurück in die Welt“, 
mit der für internationalen Schulaustausch geworben 
wurde. Zudem hatte sich die Initiative im Vorfeld 
 zahlreicher Wahlen in Bund und Ländern verstärkt bei 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern für Jugend-
austausch als Bildungsstandard stark gemacht. 
Partner: Initiative „Austausch macht Schule“

Informations- und Vernetzungstag
Bei der Veranstaltung erhielten Aktive der Jugendarbeit, 
der Jugendhilfe und an Schulen Informationen und 
Impulse für internationale Austauschprojekte – zu An-
tragsstellung, Programmgestaltung, Vernetzung und 
für digitale Projekte. Angesprochen wurden haupt- 
und ehrenamtlich Beschäftigte aus Hessen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Schirmherrschaft: Petra Grimm-Benne, Ministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
des Landes Sachsen-Anhalt
Partner: Deutsch-Griechisches Jugendwerk, ConAct – 
Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Ju-
gendaustausch, Deutsch-Französisches Jugendwerk, 
Deutsch-Türkische Jugendbrücke, Tandem – Koordi-
nierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaus-
tausch, Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, 
IJAB – Fachstelle für internationale Jugend arbeit  
der Bundesrepublik Deutschland e. V., Initiative „Aus-
tausch macht Schule“

„Money, Money, Money“ 
In dem Workshop erfuhren die Teilnehmenden, welche 
Quellen für Drittmittel es gibt, auch in ihrem persön-
lichen Umfeld, und wie diese gezielt genutzt werden 
können. Neben dem inhaltlichen Input gab es auch Zeit 
für Austausch und Diskussion.

„Ratusz meets Rathaus“:  
Spotkanie sieciujące dla  
partnerstw gmin i powiatów
W ramach programu sieciującego PNWM „U mnie  
i u Ciebie. Wymiana młodzieży w ramach polsko-  
 -niemieckich partnerstw gmin i powiatów” zespół 
PNWM spotkał się z osobami reprezentującymi gminy 
i powiaty, które w niewielkim stopniu lub w ogóle nie 
uwzględniają tematów pracy z młodzieżą i wymiany 
młodzieży w swojej działalności. Uczestnicy i uczest-
nicy poznali się, a także dowiedzieli o znaczeniu 
 międzynarodowych spotkań młodzieży oraz formach 
ich realizacji.

„Fit for Diversity”
Osoby zainteresowane tematyką różnorodności mogły 
zapoznać się zagadnieniami różnorodności społecznej, 
uprzedzeń i stereotypów, dyskryminacji czy rozwią-
zywania konfliktów. Przy pomocy kart PNWM „Fit for 
 Diversity Card Collection” zaprezentowano, w jaki sposób 
temat różnorodności włączyć w spotkania młodzieży.

„Wprowadzenie do świata animacji 
językowej“
Czemu służy animacja językowa? Jak umiejętnie wpleść 
jej elementy w zaplanowane spotkanie? Seminarium 
dostarczyło odpowiedzi na te pytania i dało wskazówki 
na temat materiałów i publikacji.

Doroczne spotkanie inicjatywy 
„Szkoła żyje wymianą”
Organizacje skupione wokół inicjatywy „Szkoła żyje 
wymianą” omówiły oprócz swoich różnorodnych ofert 
informacyjnych i doradczych także wyniki rozpoczętej 
w 2021 r. kampanii „Powrót do świata”. Służy ona 
 promowaniu międzynarodowych wymian szkolnych. 
 Ponadto podsumowano działania na rzecz włączenia 
wymiany młodzieży do standardów edukacyjnych 
 adresowane do parlamentarzystów w okresie poprze-
dzającym liczne wy bory (federalne i w krajach związ-
kowych) w Niemczech. 
Partner: Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Dzień informacyjny i sieciujący
Podczas wydarzenia osoby zaangażowane w pracę  
z młodzieżą, pomoc młodzieży oraz w szkołach otrzy-
mały informacje i inspiracje w obszarze projektów 
 wymiany międzynarodowej. Nowe impulsy dotyczyły 
aplikowania o środki, planowania programów, tworze-
nia sieci współpracy oraz projektów cyfrowych. Wy-
darzenie skierowane było do osób pracujących zarówno 
zawodowo, jak i społecznie w Hesji, Saksonii, Saksonii- 
-Anhalt i Turyngii.
Patronat: Petra Grimm-Benne, Minister Pracy,  
Spraw Socjalnych, Zdrowia i Równości Szans kraju 
związkowego Saksonia-Anhalt.
Partnerzy: Grecko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, 
ConAct – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej 
Wymiany Młodzieży, Francusko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży, Turecko-Niemiecki Most Młodzieży, 
Tandem – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej 
Wymiany Młodzieży, Fundacja Rosyjsko-Niemiecka 
Wymiana Młodzieży, IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej 
Pracy z Młodzieżą Republiki  Federalnej Nimiec,  
Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą“

„Money, Money, Money“
Osoby zainteresowane dowiedziały się, jakie są możliwe 
dodatkowe źródła finansowania projektów i jak można 
je wykorzystać w ukierunkowany sposób. Oprócz części 
merytorycznej był także czas na wymianę doświadczeń 
i dyskusję.

12.11.
online

04./05.11.
online
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 „Zip-Zap: Sprachanimation  
(nicht nur) online”
Die Teilnehmenden lernten ausgewählte Methoden 
der Online-Sprachanimation kennen und konnten sie 
während des Workshops üben. Die Trainer/-innen 
 gaben Hinweise, aus welchen Präsenzmethoden sie 
hergeleitet wurden und wie sie an die Spezifik einer 
konkreten Begegnung angepasst werden können.

„ParDIGIpate“
Digitale Tools sind nicht erst seit Corona hilfreich für 
internationale Jugendbegegnungen. Während des 
Workshops lernten die Teilnehmenden unter anderem, 
wie man zu Beginn eines Austauschs ein Online-Warm- 
up durchführt, wie Gruppenintegration mithilfe eines 
Smartphones abläuft und wie man ein Treffen online 
evaluiert.

„TRIYOU“
Das deutsch-polnisch-ukrainische Forum diente vor  
allem dem Ziel, Partnerschaften zu reaktivieren. Aktive 
im trilateralen Jugendaustausch lernten unter anderem 
Methoden und Tools für Online-, Offline- und Hybrid-
formate kennen, mit denen sich die Partizipation von 
Jugendlichen und somit die Attraktivität eines Projekts 
steigern lässt. 
Partner: Insha Osvita, Agentur für Bildungsveran-
staltungen Proto produkciia ex. INSHI

„DINA.international"
Das DPJW-Team stellte die wich-
tigsten Funktionen von DINA vor 
und probierte sie gemeinsam mit 
den Teilnehmenden aus. Der Fokus 
lag auf dem Videokonferenz-Tool, 
um zu zeigen, wie Projektpartner 
eine Jugendbegegnung hiermit pla-
nen und anschließend online oder 
in hybrider Form durchführen 
können. 

22. – 24.11.
online

24.11.
online

29.11.
online

07./10./16.12.
online

16./18.11.
online

18./19.11.
online

Beratungscafé „DPJW-Förder-
möglichkeiten während und nach 
der Pandemie“
Die Teilnehmenden erhielten Informationen zu den 
verschiedenen Förderformen des DPJW, speziell auch 
für Online-Begegnungen. Zudem wurde das Programm 
#2amongmillions vorgestellt, über das sich ehemalige 
Teilnehmende von Jugendbegegnungen nach einem 
Austausch individuell treffen können.

Deutsch-polnischer Jugend-
austausch an Erinnerungsorten  
des Zweiten Weltkriegs
Während des Seminars lernten die Teilnehmenden, wie 
Orte des Erinnerns und Gedenkens an die Opfer des 
NS-Terrors bei deutsch-polnischen Projekten genutzt 
werden können: Was ist bei der Vorbereitung und beim 
Besuch einer Gedenkstätte zu beachten und wie wertet 
man ein solches Projekt aus?

„Zip-Zap: Animacja  
językowa (nie tylko) online”
Osoby uczestniczące w spotkaniu poznały wybrane 
metody animacji językowej online i mogły przećwiczyć 
je podczas warsztatów. Prowadzący podzielili się wska-
zówkami, z jakich metod projektów stacjonarnych są 
one zaczerpnięte i jak można je dostosować do specyfiki 
konkretnego spotkania.

„ParDIGIpate“
Narzędzia cyfrowe są pomocne w międzynarodowych 
spotkaniach młodzieży nie tylko w czasie pandemii. 
Podczas warsztatu osoby organizujące wymiany mło-
dzieży dowiedziały się, jak przeprowadzić rozgrzewkę 
online na początku wymiany, jak zintegrować grupę, 
wykorzystując smartfon i jak przeprowadzić ewaluację 
spotkania online.

 „TRIYOU" 
Głównym celem polsko-niemiecko-ukraińskiego forum 
była reaktywacja partnerstw. Osoby zaangażowane  
w trójstronną wymianę młodzieży poznały m.in. metody 
i narzędzia służące przeprowadzaniu spotkań online, 
offline i hybrydowych, dzięki którym można zwiększyć 
udział młodych ludzi, a tym samym atrakcyjność 
 projektu.
Partnerzy: Insha Osvita, Agencja Proto produkciia  
ex. INSHI

„DINA.international”
Zespół PNWM zaprezentował naj-
ważniejsze funkcje platformy cyfro-
wej DINA i wypróbował je wspólnie 
z uczestniczkami i uczestnikami 
spotkania. Skupiono się przede 
wszystkim na narzędziu wideokon-
ferencji, aby wspólnie z partnerami 
projektu można było zaplanować 
wymianę młodzieży, a następnie 
przeprowadzić ją online lub hybry-
dowo.

Konsultacje tematyczne  
„Możliwości wsparcia przez PNWM 
w czasie pandemii i po niej” 
Osoby obecne na spotkaniu otrzymały informacje  
o różnorodnych formach finansowania projektów 
przez PNWM, zwłaszcza spotkań online. Dodatkowo 
zaprezentowano program #2amongmillions, dzięki 
któremu byłe uczestniczki i byli uczestnicy wymiany 
młodzieży mogą spot kać się indywidualnie.

Polsko-niemiecka wymiana mło-
dzieży w miejscach pamięci II wojny 
światowej
Osoby uczestniczące w seminarium dowiedziały się,  
w jaki sposób miejsca pamięci i upamiętnienia ofiar 
nazistowskiego terroru wkomponować w tematykę 
polsko-niemieckich projektów. W ramach spotkania 
odpowiadano na pytania, co należy wziąć pod uwagę, 
przygotowując i odwiedzając miejsce pamięci, i jak 
taki projekt ewaluować.
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„Money, Money, Money“ 
In dem Workshop erfuhren die Teilnehmenden, welche 
Quellen für Drittmittel es gibt, auch in ihrem persön-
lichen Umfeld, und wie diese gezielt genutzt werden 
können. Neben dem inhaltlichen Input gab es auch Zeit 
für Austausch und Diskussion.

„Fit for Diversity” 
Bei dem Workshop lernten die Teilnehmenden nicht 
nur viele Begriffe zum Thema Vielfalt kennen, sondern 
reflektierten auch eigene Stereotype und Vorurteile. 
Ganz nebenbei erfuhren sie, wie die vom DPJW heraus-
gegebene „Fit for Diversity – Card Collection“ bei inter-
nationalen Jugendbegegnungen eingesetzt werden 
kann. 

08.12.
online

15.12.
online

„Money, Money, Money“ 
W trakcie warsztatu organizatorki i organizatorzy 
 wymian dowiedzieli się, jakie są dostępne źródła do-
datkowego finansowania spotkań młodzieży oraz jak 
można je odpowiednio wykorzystać. Oprócz części 
merytorycznej pozostawiono przestrzeń do wymiany 
doświadczeń i dyskusji.

„Fit for Diversity”
Uczestniczki i uczestnicy warsztatu mogli zapoznać się 
z zagadnieniami różnorodności społecznej, uprzedzeń  
i stereotypów, dyskryminacji czy rozwiązywania kon-
fliktów. Przy pomocy kart PNWM „Fit for Diversity Card 
Collection” zaprezentowano, w jaki sposób temat róż-
norodności włączyć w spotkania młodzieży.

3

Im Jahr 2021 war die Arbeit des DPJW 
 spürbar von den Auswirkungen der Corona-
pandemie geprägt. Im Jahresverlauf stiegen 
die Inzidenzen, sanken und stiegen wieder, 
ab dem Frühjahr gab es für die Menschen  
in Deutschland und Polen sukzessive die 
Möglichkeit sich impfen zu lassen. Insgesamt 
nahmen die Möglichkeiten, sich wieder 
 direkt begegnen zu können, langsam zu. 
Genauso wichtig: Das DPJW hatte im Vorjahr 
viel Erfahrung gesammelt, was die Aktiven 
im Jugendaustausch für ihre Arbeit unter 
Pandemiebedingungen brauchten und 
konnte seine  Unterstützung entsprechend 
anpassen. 

Na działalność PNWM w 2021 r. w znacznym 
stopniu wpłynęły skutki pandemii COVID-19. 
W ciągu roku zachorowalność na przemian 
rosła i spadała. Jednak już od wiosny Polacy 
i Niemcy mogli się zaszczepić. W rezultacie 
powoli zwiększały się również możliwości 
ponownych spotkań stacjonarnych. Co było 
równie ważne, PNWM zebrała w poprzednim 
roku różnorodne doświadczenia pozwalające 
określić, czego potrzebują osoby aktywne  
w wymianie młodzieży do pracy w warunkach 
pandemii i jak do tych potrzeb dostosować 
swoje działania.

Schwerpunkt: 
DPJW-Aktivitäten 
während der Pandemie

Temat 
przewodni:
Działalność PNWM 
 w okresie pandemii

Projektarbeit unter 
 Pandemiebedingungen ▸

Praca projektowa  
w trakcie pandemiii ▸
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Pandemiegerechte Förderung
Grundsätzlich ging das DPJW so vor, dass im Vorjahr 
bewährte Fördermöglichkeiten beibehalten wurden, 
damit der Kontakt zwischen Projektpartnern nicht 
abriss. Über das Programm „Wir bleiben in Kontakt! 
4 x 1 ist einfacher“ unterstützte das Jugendwerk ge-
meinsame Kleinprojekte von Partnereinrichtungen 
oder auch solche von nur einer von ihnen, wenn sie 
dem Fortführen der Partnerschaft dienten. Gruppen 
konnten z. B. eine Stadtrallye erarbeiten, Geschenke 
für Gastfamilien vorbereiten oder gemeinsame On-
line-Aktivitäten wie Blogs oder Konzerte planen. Der 
Krea tivität waren keine Grenzen gesetzt. Auch war es 
weiterhin möglich Mittel für Online-Projekte oder 
solche in hybrider Form zu beantragen. Dabei führte 
das DPJW Erleichterungen ein, z. B. indem die Zeit ver-
kürzt wurde, die mindestens online verbracht wer-
den sollte. Um die Organisationsteams zu ent lasten, 
schuf das DPJW die Möglichkeit, den inhaltlichen 
oder technischen Teil einer Online- bzw. Hybridbe-
gegnung in die Hände eines erfahrenen Trainers oder 
einer Trainerin zu legen. Außerdem durften Orga-
nisationsteams die Anschaffung von technischem 
Zubehör abrechnen. 

Wenn wiederum bei einer  Begegnung in Präsenz 
Kosten entstanden, weil besondere Hygieneregeln 

Wsparcie w okresie pandemii
PNWM zachowała sprawdzone w poprzednim 
roku możliwości dofinansowywania projektów, aby 
podtrzymać kontakty między partnerami wymian 
młodzieży. Utrzymano możliwość wnioskowania  
o środki na projekty online lub projekty w formie 
 hybrydowej. Bazując na doś wiad  czeniach z pierw-
szego roku pandemii, PNWM zrewidowała kryteria 
dofinansowania tego typu działań m.in. poprzez 
 obniżenie wymaganego minimalnego czasu, jaki 
 należy spędzić online podczas projektu. W celu od-
ciążenia zespołów organizujących wymiany umożli-
wiono przekazanie części merytorycznej lub tech -
nicz nej spotkania prowadzonego online lub hybry-
dowo w ręce doświadczonego trenera. Poza tym 
można było również rozliczać zakup akcesoriów 
technicznych. W ramach programu „Zostańmy  
w kontakcie! 4 x 3 – prosta sprawa” organizacja wspie-
rała małe projekty instytucji partnerskich lub tylko 
jednej z nich, jeśli służyły one kontynuacji partner-
stwa. Mogło to być m.in. opracowanie gry miejskiej, 
przygotowanie wspólnych publikacji lub dwustronne 
działania online,  takie jak blogi czy koncerty. Nie 
było ograniczeń w pomysłach i kreatywności. 

W przypadku spotkań stacjonarnych PNWM przyz-
nawała dodatkowe środki z tytułu poniesionych 

 Konzentriertes  Proben 
für ein Zirkus projekt

 Gemeinsam  entspannen

 Pełna koncentracja pod-
czas projektu  cyrkowego

 Wspólny relaks

galten – z. B. für die Unterbringung in Einzel- oder 
Doppelzimmern oder für weitere Räume und Trans-
portmittel –, so gewährte das DPJW auch hierfür eine 
zusätzliche Förderung. Zudem konnten Coronatests 
bezuschusst werden, wenn dies das Hygienekonzept 
vor Ort vorsah oder es begründeten Anlass gab, die 
Teilnehmenden einer Begegnung zu testen. Die An-
tragsfristen wurden flexibilisiert, auch bei Förder-
programmen wie „Experiment Austausch“ oder „Wege 
zur Erinnerung“, die mit Ausschreibungen  arbeiten. 
Projektpartner konnten dadurch mit verkürztem zeit-
lichen Vorlauf entscheiden, ob es möglich sein würde, 
eine Begegnung durchzuführen oder nicht. Musste 
eine Begegnung pandemiebedingt kurzfristig abge-
sagt werden, so griff auch 2021 die Stornoregelung, 
dank der finanzielle Risiken für Organisationsteams 
wie für Bildungsstätten verringert wurden. Nicht zu-
letzt unterstützte das DPJW seine Zentralstellen durch 
Verwaltungskostenzuschüsse, deren Höhe sich an 
der Zeit vor der Pandemie orientierte. Dies diente zum 
einen der Planungssicherheit, sollte aber auch die in 
der Pandemie verstärkt erforderliche beratende Ar-
beit honorieren, selbst wenn die Zahl der tatsächlich 
durchgeführten Veranstaltungen und Begegnungen 
niedriger war als in den Vorjahren. 

kosztów z powodu obostrzeń sanitarnych. M.in. były 
to dotacje na zakwaterowanie w pokojach jedno- lub 
dwuosobowych lub na dodatkowe pomieszczenia czy 
środki transportu. Ponadto dotowane były testy na 
koronawirusa, jeśli aktualne przepisy wy magały ich 
wykonania lub zachodziła uzasadniona potrzeba 
przetestowania uczestników projektu. Uelastyczniono 
warunki składania wniosków o dotacje, także przy 
programach mających wyznaczone terminy naboru, 
takich jak „Eksperyment Wymiana” czy „Zachować 
pamięć”. W rezultacie partnerzy projektu mogli zde-
cydować z krótszym wyprzedzeniem niż standardowo, 
czy zaplanowane spot kania będą rzeczywiś cie realizo-
wane. Jeśli spotkanie musiało zostać odwołane w krót-
kim czasie z powodu pandemii, w 2021 r. obowiązy-
wały zasady dofinansowania kosztów odwołanych 
projektów, dzięki czemu zmniejszono ryzyko finan-
sowe dla osób organizujących wymianę i placówek 
kształceniowych. PNWM wsparła jednostki centralne 
dotacją do kosztów administracyjnych, której wyso-
kość była zbliżona do kwot z czasu przed pandemią. 
Nawet jeśli liczba faktycznie odbywających się wyda-
rzeń i spotkań była mniejsza niż w poprzednich latach, 
wsparcie to służyło zapewnieniu bezpieczeństwa  
w planowaniu działań oraz uznaniu wzmożonej pod-
czas pandemii pracy doradczej.
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„Leuchttürme des DPJW“
Als weitere Hilfsmaßnahme speziell für Jugendorgani-
sationen, Vereine, Bildungsträger und Bildungsstätten 
führte das DPJW 2021 ein neues Förderprogramm 
ein: Einrichtungen der Jugendarbeit konnten sich als 
„Leuchtturm des DPJW“ bewerben. Voraussetzung war, 
dass sie während eines Zeitraums von zwölf Mona-
ten Projekte für den deutsch-polnischen Jugendaus-
tausch planten, ihre bestehenden Netzwerke erhielten 
und neue entwickelten. Andere Aktive konnten so 
von der Arbeit der „Leuchttürme“ profitieren, deren 
Angebot an Information, Fortbildung und Beratung 
nutzen, aber auch gemeinsam mit ihnen digitale Tools 
und Online-Plattformen für die Arbeit entwickeln. 

Die Nachfrage war groß: Zu drei Fristen im Februar, 
März und Juni 2021 wurden insgesamt 64 Konzepte 
für Projekte eingereicht. Aus diesen wählte eine Jury 
letztlich 35 aus. Das DPJW unterstützte die entspre-
chenden Einrichtungen mit zwei Online-Veranstaltun-
gen, bei denen sich die „Leuchttürme“ untereinander 
kennenlernen und vernetzen konnten. Auch erhiel-
ten sie Material und Tipps dazu, wie sie erfolgreich in 
den sozialen Medien auf sich aufmerksam machen 
können. Ihre Projekte führen die „Leuchttürme“ bis 
Ende 2022 durch. 

↘ www.dpjw.org/leuchttuerme ↙

„Latarnie PNWM“
Jako kolejne narzędzie wsparcia, przeznaczone spe-
cjalnie dla organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, 
placówek edukacyjnych i kształceniowych, PNWM 
wprowadziła w 2021 r. nowy program wspierania: in-
stytucje zajmujące się pracą z młodzieżą mogły ubiegać 
się o status „Latarni PNWM”. Wymogiem było zapla-
nowanie przez nie w ciągu 12 miesięcy projektów 
służących polsko-niemieckiej wymianie młodzieży 
oraz utrzymywanie istniejącej i / lub rozwijanie nowej 
sieci kontaktów. Inne aktywne w obszarze wymiany 
młodzieży podmioty mogły korzystać z pracy „Latarni”, 
biorąc udział w szkoleniach i konsultacjach organi-
zowanych przez nie, wspólnie z nimi także rozwijając 
narzędzia cyfrowe i internetowe platformy współpracy.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem: w trzech 
terminach (w lutym, marcu i czerwcu 2021 r.) zgło-
szono łącznie 64 koncepcje projektów. Spośród nich 
jury ostatecznie wybrało 35. PWNM wsparła wybrane 
instytucje dwoma wydarzeniami online, podczas któ-
rych osoby reprezentujące „Latarnie” mogły poznać 
się i nawiązać kontakty. Otrzymały one również ma-
teriały i wskazówki, jak skutecznie prowadzić działa-
nia w mediach społecznościowych. „Latarnie PNWM” 
realizują swoje projekty do końca 2022 r.

↘ www.pnwm.org/latarnie ↙

DINA.international 
Doch nicht nur über Förderprogramme, sondern auch mit 
 konkreten Werkzeugen für die Arbeit erhielten Aktive im in ter-
natio nalen Jugendaustausch Unterstützung. 2021 startete die 
Plattform DINA.international mit Tools für die Organisation 
und Kommunikation bei internationalen Austauschprojekten. 
Die Plattform ist ein gemeinsames Projekt der Fach- und Förder-
stellen der Internationalen Jugendarbeit in Deutschland. 

Was kann DINA? Über die Plattform lässt sich eine komplette 
Jugendbegegnung oder ein Vor- bzw. Nachbereitungsseminar 
online durchführen. Auch eine Verdolmetschung ist möglich. 
Darüber hinaus bietet DINA Tools zur Zusammenarbeit der Pro-
jektpartner wie eine Dateiablage, einen Chat oder To-Do-Listen 
und Kalender. Auch ist es auf der Plattform möglich, ein Projekt 
zu präsentieren und so anderen Organisationsteams Anregungen 
für ihre Arbeit zu geben. Was DINA besonders macht, ist, dass 
die Plattform einen klimaneutralen Server nutzt sowie daten-
schutzkonform, werbefrei und nach EU-Sicherheitsstandards 
gestaltet ist. Die Plattform steht in den Sprachen Deutsch, Pol-
nisch, Englisch, Arabisch, Tschechisch, Russisch, Französisch 
und Hebräisch zur Verfügung.

Zu den Funktionalitäten von DINA.international bot das DPJW 
Online-Schulungen an und nutzte die Plattform auch für eigene 
Veranstaltungen: Informations- und Vernetzungstage , Seminare 
wie „Drei Partner für den Schulaustausch“ und Teamsitzungen 
fanden bereits erfolgreich auf DINA statt. 

↘ dina.international ↙

DINA.international 
Osoby zaangażowane w międzynarodową wymianę młodzieży 
otrzymywały pomoc nie tylko poprzez programy wspierania, 
lecz także poprzez konkretne instrumenty. W 2021 r. wystarto-
wała platforma DINA.international z narzędziami do organizacji  
i komunikacji projektów wymiany międzynarodowej. Platforma 
jest wspólnym przedsięwzięciem organizacji instytucji zajmu-
jących się międzynaro dową współpracą i wymianą młodzieży  
w Niemczech.

Co potrafi DINA? Za pośrednictwem platformy można przeprowa-
dzić pełne spotkanie z młodzieżą, seminarium przygotowawcze 
lub ewaluacyjne online. Możliwe jest również tłumaczenie spot-
kań. Ponadto DINA.international oferuje narzędzia do współpracy 
dla partnerów projektu, takie jak przechowywanie plików, czat 
lub listy zadań i kalendarze. Istnieje również możliwość zapre-
zentowania projektu na platformie, dzięki czemu inne zespoły 
projektowe mogą inspirować się pomysłami przy własnych dzia-
łaniach. Tym, co wyróżnia DINA.international na tle dostępnych 
platform internetowych, jest to, że korzysta z serwera neutralne-
go klimatycznie, jest zgodna z zasadami ochrony danych osobo-
wych, wolna od reklam i zaprojektowana zgodnie z normami 
bezpieczeństwa cyfrowego UE. Platforma jest dostępna w językach: 
polskim, niemieckim, angielskim, arabskim, czeskim, rosyjskim, 
francuskim i hebrajskim. 

PNWM przeprowadziła szkolenia online na temat funkcjonal-
ności DINA.international, a także wykorzystywała platformę do 
własnych wydarzeń, np. dni informacyjnych i sieciujących. Także 
seminarium „Trzech partnerów w wymianie szkolnej” odbyło  
się na DINA.international.

↘ dina.international ↙Arbeitstreffen der DPJW-Leuchttürme Fachverband Jugend arbeit /  
 Jugendsozialarbeit Brandenburg e. V. und des  polnischen Vereins 

TRATWA ▸
Spotkanie robocze Latarni PNWM: stowarzyszeń TRATWA  

i Fachverband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg e. V. ▸
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Weiterbildung mit  
„DPJW Online“
Um sich bei seinen Schulungs- und Be-
ratungsmöglichkeiten unabhängig von 
Inzidenzzahlen zu machen, führte das 
DPJW 2021 sein Online-Angebot fort. In 
Kooperation mit Trainerinnen und Trai-
nern der internationalen Jugendarbeit aus 
Deutschland und Polen bot das Jugend-
werk Schulungen zu Themen an, die bei 
deutsch-polnischen Jugendbegegnungen 
eine Rolle spielen: Tipps für eine gute Pro-
grammgestaltung, zu Sprachanimation, 
Vielfalt oder digitalen Tools waren nur ei-
nige Beispiele. Erweitert wurde das Ange-
bot 2021 um Schulungen zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und zur Platt-
form DINA.international. Darüber hinaus 
bot das DPJW Online-Stammtische an: Da 
Aktive im Jugendaustausch nach Monaten 
der Online-Arbeit zunehmend den Bedarf 
verspürten, sich über bestimmte Themen 
und Arbeitsmethoden auszutauschen, 
konnten sie hier ins Gespräch kommen 
und Erfahrungen teilen. 

Szkolenia  
„PNWM online“
Aby uniezależnić warunki prowadzenia 
szkoleń i konsultacji od potencjalnie wyso-
kiej zachorowalności, PNWM kontynuo-
wała w 2021 r. swoją ofertę „PNWM online”. 
We współpracy z trenerkami i trenerami 
międzynarodowej pracy z młodzieżą z Pol-
ski i Niemiec oferowała seminaria online 
na ważne w polsko-niemieckich spotka-
niach młodzieży tematy, m.in. dotyczące 
dobrego planowania programów projektów, 
animacji językowej, różnorodności czy 
narzędzi cyfrowych. Ofertę poszerzono  
w 2021 r. o szkolenia w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju oraz platformy DINA.
international. Ponadto PNWM wprowa-
dziła format „Miejsce spotkań” online. Po 
miesiącach pracy zdalnej liczne osoby 
 organizujące spotkania młodzieży coraz 
bardziej odczuwały potrzebę wymiany in-
formacji dotyczących różnych tematów  
i metod pracy, nie tylko w zakresie mery-
toryki prowadzonych szkoleń. W nowej 
przestrzeni online mogły one porozmawiać 
i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Infoflyer für Schulen
Neben der Unterstützung seiner Partner während der Pandemie 
bereitete das DPJW auch erste Aktivitäten für die Zeit vor, in der 
Jugendaustausch wieder unkomplizierter stattfinden kann. Um 
möglichst viele Schulen in Deutschland für eine Zusammenarbeit 
mit Polen zu gewinnen, erarbeitete das Jugendwerk Informa tions-
flyer für unterschiedliche Schultypen. Grundschulen, Schulen 
des Sekundarbereichs 1 und Berufsschulen erhalten in handlichen 
Broschüren die wichtigsten Hinweise dazu, warum sich ein Aus-
tausch mit Polen lohnt, wo sie Partnerschulen finden können 
und wie das DPJW sie bei ihrem Vorhaben auf allen Etappen un-
terstützen kann. 

Ulotki informacyjne dla szkół
Oprócz zaangażowania we wsparcie swoich partnerów podczas 
pandemii PNWM przygotowała również wstępne działania na 
czas, kiedy wymiana młodzieży będzie mogła odbywać się bez 
dodatkowych problemów. Aby skłonić jak najwięcej szkół  
w Niemczech do współpracy z Polską, PNWM opracowała ulotki 
informacyjne dla różnych typów szkół. Szkoły podstawowe, 
 gimnazja i szkoły zawodowe otrzymają najważniejsze dane  
w formie poręcznych broszur wyjaśniających, dlaczego warto pro-
wadzić wymianę z Polską, gdzie mogą znaleźć szkoły partnerskie 
i jak PNWM może wspierać partnerów na wszystkich etapach 
ich projektu. 

30 Jahre DPJW – und Partner
30 Jahre DPJW, das bedeutet 30 Jahre voller Initiativen 
für den deutsch-polnischen und den trilateralen Jugend-
austausch. 30 Jahre, in denen das DPJW ein Netz von 
Aktiven aufgebaut hat, die sich haupt- und ehrenamt-
lich für Jugendbegegnungen, Verständigung und Zu-
sammenarbeit einsetzen. Die auch in herausfordernden 
Zeiten kreative Lösungen für den deutsch-polnischen 
Austausch und ein grenzüberschreitendes Miteinander 
finden. „Wir bleiben in Kontakt“ hatte das DPJW folge-
richtig als Motto für sein Jubiläumsjahr gewählt. Denn 
auch wenn 2021 von der Pandemie geprägt war, so setzte 
das DPJW alles daran, dass der Kontakt zu seinen Part-
nern und die Zusammenarbeit mit ihnen nicht abrissen.

Das grafisch ergänzte Logo des DPJW stimmte seit 
dem Frühjahr auf das Jubiläum ein. Im Vorfeld seines 
Gründungstags am 17. Juni bedankte sich das DPJW 
dann mit eigens produzierten Glückskeksen bei seinen 
Partnereinrichtungen und Unterstützern. Humorvolle 
Sinnsprüche zum Jugendaustausch inklusive. Wer der 
Versuchung widerstand, die Kekse sofort zu verzehren, 
konnte sie am 10. Juni beim DPJW-Sommerfest in Ge-
meinschaft probieren. Das Fest fand pandemiebedingt 
erstmals online und als gemeinsame Veranstaltung 
für Gäste aus Deutschland und Polen statt, inklusive 
virtueller Lounge für den privaten Austausch nach dem 
offiziellen Teil. Gut 150 Personen  waren der Einladung 

30 lat PNWM i jej partnerów
30 lat PNWM to okres pełen inicjatyw na rzecz polsko-
-niemieckiej i trójstronnej wymiany młodzieży; okres 
trzech dekad, podczas których PNWM zbudowała sieć 
aktywnych osób pracujących zawodowo i w ramach 
wolontariatu na rzecz spotkań młodzieży, wzajemnego 
zrozumienia oraz kooperacji. To grupa ludzi, którzy 
znajdują kreatywne rozwiązania dla polsko-niemieckich 
projektów i współpracy transgranicznej nawet w trud-
nych czasach. „Zostańmy w kontakcie” było więc natu-
ralnym wyborem hasła jubileuszu PNWM. Nawet jeśli 
2021 r. naznaczyła pandemia, to PNWM robiła wszystko, 
aby kontakty i współpraca z partnerami były podtrzy-
mywane.

Uzupełnione graficznie logo PNWM nastrajało do 
świętowania już od wiosny. Zanim nastąpił 17 czerwca 
i tym samym kolejna rocznica powstania, PNWM po-
dziękowała instytucjom partnerskim i swoim przyja-
ciołom i przesłała im urodzinowe ciasteczka z wróżbą. 
Kryły się w nich zabawne powiedzonka nawiązujące 
do wymiany młodzieży. Ci, którzy oparli się pokusie 
natychmiastowego zjedzenia słodkości po otrzymaniu 
ich pocztą, mogli je skosztować w szerszym gronie 
podczas przyjęcia letniego PNWM online 10 czerwca. 
W związku z pandemią przyjęcie letnie PNWM odbyło 
się po raz pierwszy online – jako spotkanie gości z Polski 
i Niemiec, wideokonferencja i wirtualny salon do roz-
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◂ Sommerfest zum DPJW-Jubiläum: 
 online, aber dennoch sehr interaktiv

◂ Przyjęcie letnie z okazji jubileuszu 
PNWM: online, ale nadal bardzo 
 interaktywnie
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des Jugendwerks gefolgt, darunter Partner/-innen  
von Einrichtungen des Jugendaustauschs wie Zentral-
stellen, Begegnungsstätten und anderen Institutio-
nen, mit denen das DPJW zusammenarbeitet, genauso 
wie Mitglieder des Deutsch-Polnischen Jugendrats 
und ehemalige Geschäftsführer des DPJW. Ihre Glück-
wünsche überbrachten Staatssekretärin  Juliane Seifert 
aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie Staatssekretär  Dariusz Piont-
kowski aus dem  Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft. Bei einem Quiz zu prägenden Ereignissen aus 
30 Jahren Jugendaustausch mit dem DPJW konnten 
dann die Teilnehmenden aktiv werden und ihr Wissen 
testen. Entspannt wurde anschließend beim Film  
„Wir bleiben in Kontakt“, der Jugendbegegnungen und 
 Projekte des DPJW aus den letzten drei Jahrzehnten 
zusammenfasste. 

Zu einer persönlichen Begegnung – auch auf allerhöchs-
ter Ebene – kam es wiederum am 17. Juni im Königs-
schloss in Warschau. Bundespräsident Steinmeier war 
in die polnische Hauptstadt gereist, um mit Polens 
Staatspräsident Andrzej Duda den 30. Jahrestag der 
Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft 
und freundschaftlichen Zusammenarbeit zu würdigen. 
Als Schirmherren des DPJW ließen es sich die Präsiden-
ten nicht nehmen, bei dieser Gelegenheit mit deutschen 
und polnischen Jugendlichen – ehemaligen Teilneh-
menden von Jugendaustauschen – zusammen zu treffen. 
Sie sprachen darüber, welchen Wert deutsch-polnische 
Begegnungen haben, wie sie das eigene  Leben verän-
dern können und was zu einem gelungenen Austausch 
gehört.

mów kuluarowych po części oficjalnej. Zaproszenie do 
wspólnego świętowania przyjęło około 150 osób, w tym 
osoby reprezentujące Rady PNWM, byli dyrektorzy 
 organizacji, przestawicielki i przedstawiciele instytucji 
wspierających wymianę, partnerki i partnerzy PNWM 
z jednostek centralnych, domów spotkań i wielu insty-
tucji współpracujących z PNWM. Gratulacje PNWM 
złożyli sekretarz stanu w Mini sterst wie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski oraz sekretarz stanu w Federal-
nym Ministerstwie ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet 
i Młodzieży Juliane Seifert. Dzięki quizowi na temat 
najważniejszych wydarzeń z 30-lecia wymiany młodzie-
ży osoby uczestniczące w wydarzeniu mogły aktywnie 
sprawdzić swoją wiedzę o działalności PNWM. Chwilę 
relaksu zapewnił film „Zostańmy w kontakcie“, który 
w krótkich ujęciach podsumował spotkania i projekty 
młodzieży PNWM z ostatnich trzech dekad. 

Do bezpośredniego spotkania – również na najwyższym 
szczeblu – doszło 17 czerwca na Zamku Królews kim  
w Warszawie. W związku z 30. rocznicą podpisania 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier udał się do 
stolicy Polski na spotkanie z Prezydentem RP Andrze-
jem Dudą. Jako patroni PNWM głowy państw skorzysta-
ły z okazji, aby spotkać się z młodymi ludźmi z Polski  
i Niemiec, którzy uczestniczyli w wymianach młodzie-
ży. Uczestniczki i uczestnicy debaty z udziałem obu 
prezydentów rozmawiali o wartości polsko-niemieckich 
spotkań, o tym, jak zmieniły one ich życie, i warunkach, 
które przyczyniają się do udanej wymiany.

 17.06.2021, Warschauer Königsschloss: Bundespräsi-
dent  Steinmeier und Staatspräsident Duda mit Teil-
nehmenden deutsch-polnischer Jugendbegegnungen

 17.06.2021 r., Zamek Królewski: Prezydent Duda oraz 
Prezydent Steinmeier z uczestniczkami i uczestnikami 
 polsko-niemieckich spotkań młodzieży

Themenschwerpunkt „Bei mir  
und bei dir. Jugendaustausch lokal“
In den Jahren 2021–2023 stellt das DPJW kommunale 
Kooperationen bei der Jugendarbeit in den Fokus seiner 
Tätigkeit und spricht verstärkt Akteure auf Seiten von 
Städten und Gemeinden an. Zwei Großprojekte sind 
hierbei zentral: das Schulungs- und Vernetzungspro-
gramm „Bei mir und bei dir. Jugendaustausch im Rah-
men deutsch-polnischer Kommunalpartnerschaften“ 
und der Wettbewerb um den 7. Deutsch-Polnischen 
 Jugendpreis.

Schulungs- und Vernetzungsprogramm
Den Auftakt des zweijährigen Programms bildete das 
Online-Netzwerktreffen „Ratusz meets Rathaus“. Pan-
demiebedingt hatte es zwar um ein Jahr verschoben 
werden müssen, dem Interesse seitens deutsch-polni-
scher Kommunalpartnerschaften tat dies jedoch keinen 
Abbruch. Die Nachfrage war so groß, dass zwei Veran-
staltungen statt nur einer durchgeführt wurden: vom 
5.–7. Mai 2021 für 17 Städtepartnerschaften sowie vom 
6.–8. Oktober für 25 Partnerschaften auf Gemeinde- 
und Kreisebene. Bei den Veranstaltungen konnten sich 
die Teilnehmenden zum einen kennenlernen und ver-
netzen. Zum anderen stellte ihnen das DPJW die Idee 
internationaler Jugendbegegnungen vor und zeigte, 
wie unterschiedlich sie umgesetzt werden können. Auch 
gab es Informationen zu Beratungs- und Fördermög-
lichkeiten. 

Doch nicht nur mit dem Netzwerktreffen unterstützt 
das DPJW Kommunalpartnerschaften in Deutschland 
und Polen. Die Verantwortlichen in Städten und Ge-
meinden können zudem für NGOs, Schulen, Vereine 
und andere Institutionen Schulungen buchen, sei es 
um Projektpartner zu finden oder um sich zu Jugend-
beteiligung, digitalen Tools, Programmgestaltung oder 
Sprachanimation weiterzubilden. 

↘ www.dpjw.org/schwerpunkt ↙

Temat przewodni „U mnie i u Ciebie. 
Wymiana młodzieży lokalnie”
W latach 2021–2023 PNWM koncentruje swoje działania 
na współpracy z samorządami, aby wzmocnić ich pra-
cę z młodzieżą. W coraz większym stopniu aktywizuje 
i angażuje na polu wymiany młodzieży zatem miasta, 
gminy i powiaty. Dlatego w 2021 r. w centrum uwagi 
znalazły się dwa duże projekty: program szkoleniowo-
-sieciujący „U mnie i u Ciebie. Spotkania młodzieży  
w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i po-
wiatów” oraz VII edycja konkursu o Polsko-Niemiecką 
Nagrodę Młodzieży „U mnie i u Ciebie. Wymiana mło-
dzieży lokalnie”.

Program szkoleniowo-sieciujący
Dwuletni program rozpoczął się od spotkania sieciują-
cego „Ratusz meets Rathaus”. Pierwotnie planowano  
ją na 2020 r., jednakże z powodu pandemii PNWM 
przesunęła ją o 12 miesięcy. Nie umniejszało to jednak 
zainteresowania nią wśród polsko-niemieckich part-
nerstw samorządowych. Zapotrzebowanie było tak 
duże, że zamiast jednej odbyły się dwie tury spotkań:  
w dniach od 5 do 7 maja dla 17 miast partnerskich oraz 
w dniach od 6 do 8 października dla 25 partnerstw na 
poziomie gmin i powiatów. Podczas tych wydarzeń re-
prezentantki i reprezentanci samorządów mieli okazję 
poznać się wzajemnie i nawiązać głębsze relacje. PNWM 
przedstawiła szerzej ideę międzynarodowych wymian 
młodzieży i pokazała, jak różnorodnie można ją rea li-
zować. Nie mogło zabraknąć informacji na temat jej 
oferty doradczej i dotacyjnej.

Poza spotkaniami sieciującymi PNWM wspiera osoby 
odpowiedzialne za partnerstwa samorządowe w Pols ce 
i Niemczech przez cały okres trwania programu. W r a-
mach oferty PNWM można zamówić seminaria szkole-
niowe dla organizacji pozarządowych, szkół, sto wa -
rzyszeń i innych instytucji działających w gminach  
i miastach. Szkolenia mogą dotyczyć różnych tematów, 
niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie partne-
rów do projektów wymiany młodzieży czy o warsztaty 
w zakresie partycypacji młodzieży, wykorzystania na-
rzędzi cyfrowych, planowania programów spot kań lub 
animacji językowej.

↘ www.pnwm.org/temat-przewodni-PNWM ↙
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7. Deutsch-Polnischer Jugendpreis
Auch der Wettbewerb um den Deutsch-Polnischen 
 Jugendpreis startete pandemiebedingt später als ur-
sprünglich geplant, um interessierten Schulen und 
Einrichtungen ausreichend Zeit zu geben, ihre Projekte 
vorzubereiten. Vom 22.–24. Juni 2021 war es dann so 
weit: Vertreter/-innen der 19 für die Endrunde quali-
fizierten Projekte aus Deutschland und Polen trafen 
sich online, um sich kennenzulernen und ihre Beiträge 
vorzustellen. Das erste Projekt konnte im Juli 2021 als 
Präsenzveranstaltung stattfinden, die weiteren sind 
für 2022 geplant. Das DPJW begleitet alle Begegnungen 
mit einem Fotografen und einem Filmteam, die Bild-
material für die Öffentlichkeitsarbeit zu den Projekten 
und für die Jury-Sitzung 2023 erstellen. 

↘ www. dpjw.org/jugendpreis ↙

VII Polsko-Niemiecka Nagroda 
 Młodzieży
Również konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Mło-
dzieży rozpoczął się później, niż pierwotnie planowano. 
Ze względu na pandemię zapewniono zainteresowanym 
szkołom i instytucjom wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie projektów. W dniach od 22 do 24 czerwca 
2021 r. nadszedł jednak czas: przedstawicielki i przed-
stawiciele 19 projektów z Polski i Niemiec, które zakwa-
lifikowały się do finału, spotkali się online. W trakcie 
wideokonferencji mieli okazję poznać się i przedstawić 
swoje pomysły na realizację projektów konkursowych. 
Pierwszy odbył się w lipcu 2021 r. jako wydarzenie sta-
cjonarne. Kolejne spotkania zaplanowano na 2022 r. 
Wszystkim projektom finałowym PNWM towarzyszy  
z ekipą filmową, która przygotowuje materiały służące 
prezentacji projektów, promocji i dokumentacji na 
 sesję jury konkursu w 2023 r.

↘ www.pnwm.org/nagroda ↙

„Europe calling – your voice,  
your future“
Wie soll das Europa der Zukunft aussehen? Wie können 
die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit gemeis-
tert werden – vom Klimawandel über soziale Ge rech tig-
keit bis hin zu Rechtspopulismus und Zuwanderung? 
Über diese Fragen diskutierten vom 6.–10. September 
25 junge Menschen aus Deutschland und Polen. In 
kreativen Medienworkshops entwickelten sie ihre Ideen, 
die sie anschließend als Forderungen zusammenfass-
ten. Es blieb jedoch nicht nur beim Austausch unterein-
ander: Katja Meier, die sächsische Staatsministerin der 
Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, 

und Róża Thun, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, diskutierten mit den Jugendlichen, wie Europa 
zu Lösungen für die aktuellen Herausforderungen bei-
tragen kann. Als Höhepunkt des Forums konnten die 
Jugendlichen an der zeitgleich in Chemnitz stattfinden-
den Konferenz der Europaminister/-innen teilnehmen 
und den Politikerinnen und Politikern ihre Forderun-
gen präsentieren. 

Das Jugendforum wurde vom DPJW in Kooperation mit 
der Europäischen Akademie Otzenhausen und dem 
Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für De-
mokratie, Europa und Gleichstellung organisiert. Die 
Forderungen der Jugendlichen wie auch andere Ergeb-
nisse des Jugendforums sind auf der Internetseite des 
Projekts zu finden.

↘ www. europecalling-dpjw.org ↙

„Europe calling – your voice,  
your future“
Jak powinna wyglądać Europa przyszłości? Jak sprostać 
najważniejszym wyzwaniom naszych czasów, od zmian 
klimatycznych i sprawiedliwości społecznej po prawi-
cowy populizm i imigrację? Te i wiele innych zagadnień 
omawiało 25 młodych ludzi z Polski i Niemiec w dniach 
od 6 do 10 września w Chemnitz. Mogli oni rozwinąć 
swoje pomysły w ramach kreatywnych warsztatów 
medialnych. Nie skończyło się jednak na wymianie 
poglądów we własnym gronie: Katja Meier, Minister 
Stanu Saksonii ds. Sprawiedliwości, Demokracji, Europy 
i Równouprawnienia, oraz Róża Thun, posłanka do 

Parlamentu Europejskiego, dyskutowały z młodzieżą  
o tym, jak  Europa może przyczynić się do znalezienia 
rozwiązań dla aktualnie najważniejszych wyzwań. 
Głównym  wydarzeniem forum była równolegle odby-
wająca się  kon ferencja ministrów ds. Europy niemiec-
kich krajów związkowych. Młodzi ludzie mieli okazję 
zaprezentować przedstawicielkom i przedstawicielom 
świata polityki swoje wypracowane postulaty.

Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży zostało zorgani-
zowane przez PNWM we współpracy z Europejską 
Akademią Otzenhausen i saksońskim Ministerstwem 
Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równou praw-
nienia. Postulaty oraz inne wyniki forum można zna-
leźć na stronie internetowej projektu.

↘ www.europecalling-pnwm.org ↙

◂ Kreativwokshop 
bei einem Wett-
bewerbsprojekt 

◂ Warsztat krea-
tywny podczas jed-
nego z projektów 
konkursowych

 Warm-up-Übung  Wspólna rozgrzewka

Handeln für die Umwelt –  
ein Thema beim Deutsch-Polnischen  

Jugendpreis ▸
Działania na rzecz środowiska –  

jeden z tematów Polsko-Niemieckiej  
Nagrody Młodzieży ▸
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„Zusammen kommen wir 
weiter. Jetzt beruflich!“
Das DPJW engagiert sich dafür, die berufliche 
Mobilität von jungen Menschen aus Deutsch-
land nach Polen und aus Polen nach Deutsch-
land zu erhöhen. Über das Modellprojekt 
„Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruf-
lich!“ können Jugendliche ihre berufliche Aus-
bildung um eine deutsch-polnische Jugend-
begegnung ergänzen sowie ein Praktikum im 
jeweiligen Nachbarland absolvieren. 

2021 hat das DPJW die Weichen dafür gestellt, 
um die berufliche Bildung und Orientierung 
von Jugendlichen aus beiden Ländern zu er-
leichtern und fest im deutsch-polnischen Ju-
gendaustausch zu verankern. So beschloss 
der Deutsch-Polnische Jugendrat auf seiner 
Sitzung im Februar, Praktika und Hospitatio-
nen mit höheren Fördersätzen zu unterstützen. 
Zudem wurde die geforderte Dauer von be-
ruflichen Aufenthalten im Ausland verkürzt, 
damit sie leichter in die Ausbildung inte-

griert werden können. Auch auf 
der Plattform „Berufliche Perspek-
tiven“ tat sich einiges: Es gelang, 
das Angebot an Praktika für deut-
sche und polnische Jugendliche im 
jeweils anderen Land auszubauen, 
sodass Interessierte und Schulen bei 
der Planung noch besser unterstützt 
werden können. Das DPJW bewarb 
sein Angebot zudem auf verschiede-
nen Großveranstaltungen: So orga-
nisierte es im Mai auf dem Deut-
schen Kinder- und Jugendhilfetag 
einen Online- Workshop zur beruf-
lichen Mobilität. Auch organisierte 
das DPJW zusammen mit dem Bil-
dungs- und Begegnungszentrum 
Schloß Trebnitz und dem Minis-
terium für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg das 
19. Deutsch-Polnische Jugendforum 
„Austausch im berufsbezogenen 
und berufsvorbereitenden Bereich“ 
im Schloss Trebnitz. Dort tausch-
ten sich rund 70 Fachkräfte dazu 
aus, wie der deutsch-polnischen 
berufsbezogenen Zusammenarbeit 
nach der Coronapandemie wieder 
Schwung verliehen werden kann. 

Aufgrund seiner Erfahrung mit der 
Organisation von beruflichen Mo-
bilitäten erhielt das DPJW von den 
Nationalen Agenturen Deutsch-
lands und Polens die Akkreditierung 
im Programm „Erasmus + Berufs-
bildung“ für den Zeitraum 2021 – 27. 
Das Jugendwerk kann nun in einem 
vereinfachten Verfahren Mittel für 
Auslandsaufenthalte von Schüle-
rinnen und Schülern mit geringeren 
Chancen und von Auszubildenden 
pädagogischer Bildungsgänge be-
antragen. Auf diese Weise fördert es 
besonders die Mobilität von Inklu-
sionsschülerinnen und -schülern. 

↘ www.beruflicheperspektiven.
dpjw.org ↙

„Razem osiągniemy więcej.  
Teraz zawodowo!“
PNWM angażuje się w zwiększanie mobilności 
zawodowej młodych ludzi z Polski do Niemiec 
i z Niemiec do Polski. Uczestnicząc w pro jek-
cie modelowym „Razem osiągniemy więcej. 
Teraz zawodowo!”, młodzi ludzie z obu krajów 
mogą uzupełnić orientację zawodową o zwią-
zane z profilem swej edukacji polsko-niemiec-
kie spotkania młodzieży i odbyć praktykę  
w sąsiednim kraju.

W 2021 r. PNWM nadal działała na rzecz ułat-
wiania kształcenia i orientacji zawodowej 
młodzieży z obu krajów oraz trwałego umo-
cowania ich w polsko-niemieckiej wymianie 
młodzieży. Na posiedzeniu w lutym 2021 r. 
Rada PNWM zdecydowała o wyższym dofi-
nansowaniu praktyk i hospitacji za granicą. 
Ponadto skrócono wymagany czas pobytów 
zawodowych w kraju sąsiada, aby można je 
było łatwiej pogodzić z nauką szkolną. Dużo 
też działo się na platformie „Perspektywy 

 zawodowe”: rozszerzono ofertę 
praktyk dla młodzieży polskiej  
i niemieckiej w kraju  sąsiada, tak 
aby szkoły i wszystkie zaintereso-
wane osoby mogły otrzymać jeszcze 
lepsze wsparcie w planowaniu dzia-
łań. PNWM promowała program 
dofinansowania również podczas 
różnych ważnych wydarzeń, np.  
w maju podczas Niemieckiego Dnia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży zorga-
nizowała seminaria online na  temat 
mobilności zawodowej. PNWM, 
wraz z Centrum Edukacji i Spotkań 
Zamek Trebnitz oraz Ministerst-
wem Edukacji, Młodzieży i Sportu 
kraju związkowego Brandenburgii, 
zorganizowała XIX Polsko-Niemiec-
kie Forum Młodzieży „Wymiana  
w obszarze zawodowym i przygoto-
wania zawodowego“. Około 70 spe-
cjalistek i specjalistów wymieniało 
tam doświadczenia na  temat po-
nownego podjęcia polsko-niemiec-
kiej współpracy po pan demii koro-
nawirusa.

Ze względu na swoje doświadczenie 
w organizacji mobilności zawodowej 
PNWM otrzymała od narodowych 
agencji programu Erasmus + Polski 
i Niemiec akredytację w programie 
„Erasmus + Kształcenie i szkolenia 
zawodowe na lata 2021–2027”. 
Dzięki temu PNWM może ubiegać 
się w trybie uproszczonym o środki 
na dofinansowanie pobytów zagra-
nicznych dla uczennic i uczniów  
o mniejszym dostępie do wymiany 
i dla osób pobierających praktyczną 
naukę zawodu na kierunkach pe-
dagogicznych. PNWM będzie w ten 
sposób wspierała mobilność za-
wodową uczennic i uczniów z Polski  
i Niemiec zagrożonych wyklu-
czeniem.

↘ www.perspektywyzawodowe.
pnwm.org ↙

Workshop zur 
 Berufsbildung  

bei einer Jugend-
begegnung ▸

Warsztaty 
poświęcone kształ-

ceniu zawodowemu 
w czasie spotkania 

młodzieży ▸

Teilnehmende von beruflichen Praktika ▸
Uczestniczki i uczestnicy praktyk  

zawodowych ▸
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„Wege zur Erinnerung“  
und Kampagne #StolenMemory
Bereits zum siebten Mal schrieb das DPJW sein Förder-
programm „Wege zur Erinnerung“ aus, mit dem es 
deutsch-polnische oder trilaterale Projekte unterstützt, 
die sich mit der Besatzung Polens durch das NS-Regime, 
mit dem Zweiten Weltkrieg, mit nationalsozialistischen 
Verbrechen oder dem Holocaust beschäftigen. Allen 
pandemiebedingten Widrigkeiten zum Trotz konnten 
2021 insgesamt 15 Projekte durchgeführt werden. 

2020 hat das Programm mit der Kampagne #Stolen-
Memory eine inhaltliche Erweiterung erfahren. Jugend-
gruppen können in den Beständen der Arolsen Ar-
chives, die auch Kooperationspartner von „Wege zur 
Erinnerung“ sind, recherchieren, ob sie zu den in den 
Archiven aufbewahrten persönlichen Gegenständen 
ehemaliger KZ-Häftlinge noch lebende Familienangehö-
rige der Besitzer/-innen ausfindig machen können. Dies 
gelang im Mai 2021 während eines deutsch-polnisch-
russischen Jugendprojekts: Ein Schüler aus Gdynia 

„Zachować pamięć“  
i kampania #StolenMemory
Już po raz siódmy PNWM ogłosiła nabór projektów do 
programu dofinansowania „Zachować pamięć”. Organi-
zacja wspiera z jego pomocą polsko-niemieckie i trój-
stronne projekty o tematyce związanej z okupacją ziem 
polskich przez nazistowskie Niemcy, II wojną światową, 
zbrodniami narodowego socjalizmu czy Holocaustu. 
Pomimo utrudnień spowodowanych przez pandemię 
w 2021 r. zrealizowano łącznie 15 projektów.

W 2020 r. program rozszerzono o kampanię #Stolen 
Memory, w ramach której grupy młodzieży mogą badać 
zbiory Międzynarodowego Centrum  Badań Prześlado-
wań Nazistowskich Arolsen Archives, partnera „Za-
chować pamięć“. Celem poszukiwań jest sprawdzenie, 
czy w archiwach przechowywane są  rzeczy osobiste 
byłych więźniów obozów koncentracyjnych, oraz prze-
kazanie ich żyjącym członkom rodzin. W maju 2021 r. 
podczas polsko-niemiecko-rosyjskiego projektu mło-
dzieży uczeń z Gdyni przeprowadził badania nad losami 

konnte einen Großneffen eines ehemaligen Häftlings 
des KZ Neuengamme recherchieren. Die Teilnehmenden 
des Projekts machten es so möglich, eine früher dem 
inhaftierten Mann gehörende Taschenuhr und andere 
sog. Effekten an seine Familie zu übergeben.

Um möglichst viele solcher Erfolge möglich zu machen, 
erarbeiteten die Arolsen Archives 2021 gemeinsam 
mit dem DPJW die Broschüre „Gesucht! Gefunden! 
Spuren zu Familien von KZ-Häftlingen“, in der über 
die Kampagne #StolenMemory informiert wird. Auch 
erstellten beide Einrichtungen beispielhafte  Szenarien 
für Online-Begegnungen, die Lehrkräfte bei der Durch-
führung eines Geschichtsprojekts unterstützen. Bei 
dem im Mai 2021 parallel zum Deutschen Kinder- und 
Jugendhilfetag stattfindenden Fachkongress gab es 
zudem einen Online-Workshop dazu, wie man Jugend-
lichen über #StolenMemory eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema NS-Verfolgung und deren Folgen 
 ermöglichen kann, Erläuterungen zu digitalen Tools 
und archivpädagogischen Zugängen inbegriffen.

↘ www. dpjw.org/erinnerung
stolenmemory.org ↙

byłego więźnia obozu koncentracyjnego Neuengamme, 
w wyniku których odnalazł bliskich ofiary. Uczestnicy 
projektu umożliwili przekazanie rodzinie więźnia ze-
garka kieszonkowego i innych rzeczy osobistych (tzw. 
Effekten), należących wcześniej do ich krewnego.

Aby ułatwić jak najwięcej takich odkryć i ustaleń, 
Arolsen Archives wspólnie z PNWM opracowały bro-
szurę „Poszukiwane! Odnalezione! Ślady prowadzące 
do więźniów obozów koncentracyjnych”. Ma teriał 
 prezentuje możliwości dołączenia do kampanii  
#StolenMemory i prowadzenia własnych poszukiwań. 
Chcąc wesprzeć osoby realizujące spotkania w ramach 
projektów historycznych, obie instytucje stworzyły 
również przykładowe scenariusze spotkań online.  
W maju 2021 r. na kongresie specjalistycznym, pod-
czas trwających równolegle Niemieckich Dni Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży, odbyły się warsztaty online. 
Spotkanie dotyczyło praktycznych aspektów tego, jak 
dzięki kampanii #StolenMemory można pomóc mło-
dym  ludziom poradzić sobie z tematem prześladowań 
nazistowskich i ich skutków. Dodatkowo objaśniono 
funkcjonowanie narzędzi cyfrowych do pracy ze źró-
dłami historycznymi oraz metody peda gogiczno-
archiwalne.

↘ www.pnwm.org/pamiec
stolenmemory.org ↙

 Taschenuhr eines Inhaftierten, 
dessen  Angehörige recherchiert 
werden konnten

 Zegarek kieszonkowy byłego 
więźnia, którego krewnych 
 znaleziono podczas projektu
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Finanzen
Im Jahr 2021 verfügte das DPJW (nach Umrechnung) über insge-
samt 11.261.714 Euro aus Regierungsbeiträgen. Davon trug 
die Bundesrepublik Deutschland 7.000.000 Euro und die 
 Republik Polen 19.000.000 Złoty, was einem Gegenwert von 
4.261.714 Euro entsprach. Hinzu kam ein Übertrag aus dem 
Vorjahr in Höhe von 1.583.358 Euro. Darüber hinaus hat das 
DPJW Drittmittel und Spenden in Höhe von 405.619 Euro 
 eingeworben und erhalten.

Mittelverwendung
Von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 
49 % nicht verausgabt: 19,85 % als Rückstellung für überjährige 
Projekte, weitere 29,15 % konnten pandemiebedingt nicht ver-
wendet werden und wurden den Regierungen proportional zu 
den zuvor geleisteten Beiträgen zurückerstattet (Beschluss des 
Deutsch-Polnischen Jugendrats vom Februar 2022). 28,08 % 
wurden für die Förderung von deutsch-polnischen bzw. trilatera-
len Begegnungen aufgewendet. 4,08 % flossen in Fortbildun-
gen, Seminare und Publikationen, die das DPJW für Interessierte 
und Engagierte im Jugendaustausch anbot. Der Verwaltungs-
kostenanteil belief sich auf 18,84 %. 

Drittmittel und Spenden
2021 hatte das DPJW von verschiedenen Institutionen und 
 Stiftungen Dritt mittel und Spenden in Höhe von 405.619 Euro 
eingeworben und  erhalten:

Finanse
W 2021 r. PNWM dysponowała budżetem o łącznej wyso- 
 kości 11 261 714 euro (po przeliczeniu). Kwota ta składała  
się z wkładu  rządu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości  
19 000 000 złotych, co odpowiada kwocie 4 261 714 euro, 
oraz wkładu rządu Republiki Federalnej Niemiec w wysokości  
7 000 000 euro. Dodatkowo przeniesiono środki z z 2020 r.  
w kwocie 1 583 358 euro. Ponadto PNWM pozyskała i otrzy-
mała dodatkowe środki finansowe do budżetu oraz da ro wizny  
w kwocie 405 619 euro.

Wykorzystanie budżetu PNWM
Na zaplanowane działania nie wydano 49 % dostępnych środków, 
w tym: 19,85 % zarezerwowano na projekty długoletnie, nato-
miast kolejne 29,15 % niespożytkowanych ze względu na pan-
demię funduszy zwrócono proporcjonalnie do wysokości wpła-
conych składek rządowych (decyzja Polsko-Niemieckiej Rady 
Młodzieży z lutego 2022 r.). 28,08 % środków budżetu PNWM 
przeznaczono na dotacje do polsko-niemieckich i trójstronnych 
spotkań młodzieży. 4,08 % wpłynęło na szkolenia, seminaria  
i publikacje, które PNWM oferuje osobom zainteresowanym i za-
angażowanym w wymianę młodzieży. Na koszty administracyjne 
wydano 18,84 % środków budżetowych.

Środki zewnętrzne i darowizny
W 2021 roku PNWM pozyskała i otrzymała dodatkowe środki  
i darowizny w wysokości 405 619 euro od poniższych instytucji 
i fundacji:

240 000 €
Auswärtiges Amt
Zuwendung aus dem Programm „Ausbau der Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partner-
schaft und Russland“ für die Förderung trilateraler Austausch-
projekte

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Dotacja z programu „Zacieśnianie współ pracy ze spo łe czeńst wem 
obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji“ na 
dofinansowanie trójstronnych projektów wymiany młodzieży

40 000 €
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg
Förderung des Projektes „Zusammen kommen wir weiter.  
Jetzt beruflich!“

Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Sportu 
kraju związkowego Brandenburgia
Dofinansowanie programu „Razem osiągniemy więcej. Teraz 
 zawodowo!“

50 000 €
Bernhard Waldinger Stiftung
Förderung für die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder  
und Jugendlicher durch deutsch-polnische Jugendarbeit

Fundacja im. Bernharda Waldingera
Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 
ubóstwem w polsko-niemieckich projektach wymiany

47 125 €
Nationale Agentur Bildung für Europa  
beim Bundesinstitut für Berufsbildung – 
Erasmus + Berufliche Bildung
Förderung beruflicher Praktika in Polen

Kształcenie na rzecz Europy –  
Narodowa Agencja Programu Erasmus + 
przy  niemieckim Federalnym Instytucie  
ds. Kształcenia Zawodowego 
Dofinansowanie praktyk zawodowych w Polsce

28 494 €
Stiftung zur Entwicklung des Bildungs-
systems – Nationale Agentur Erasmus + 
und Europäisches Solidaritätskorps
Förderung beruflicher Praktika in Deutschland

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 
 Narodowa Agencja Programu Erasmus +  
i Europejskiego Korpusu Solidarności
Dofinansowanie praktyk zawodowych w Niemczech◂ Brainstorming und Planung – unverzichtbar!

◂ Burza mózgów i planowanie – absolutna konieczność
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Insgesamt durchgeführte Projekte: 

Förderung  
Eingegangene Anträge:

237 abgesagte Projekte
(36 davon mit Storno - 

regelung gefördert)

33 nicht förderfähige Anträge

Stand: 27.05.2022 Stan z dnia 27.05.2022 roku

453
375

78

382
71

348
105

Ogólna liczba projektów zrealizowanych: 

Dotacje  
Ogólna liczba wniosków:

237 projektów odwołanych (w tym dofi-
nansowanie kosztów powstałych w wyniku 
bezzwrotnego anulowania rezerwacji: 36)

33 wnioski, które nie spełniały kryteriów 
wsparcia

78 Online-Projekte 
78 projektów online 

105 im schulischen Bereich 
105 wymian szkolnych 

 375 stationäre Projekte 
 375 projektów stacjonarnych

71 trilaterale Projekte 
(darunter 28 mit der Ukraine /  

11 mit Tschechien)

71 projektów trójnarodowych 
(w tym 28 z Ukrainą / 11 z Czechami)

 382 deutsch-polnische Projekte
 382 projektów polsko-niemieckich

 348 im außerschulischen Bereich 
 348 wymian pozaszkolnych 

723
237

33

 Sommerzeit heißt Zeit für Open-Air-Begegnungen  Lato to czas spotkań na świeżym powietrzu 

Gesamtzahl an Teilnehmenden: 

13 806
Ogólna liczba uczestników:
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Fortbildungen und  
 Ver anstaltungen  
des DPJW
Teilnehmende insgesamt: 

Projekty PNWM  
dla  organizatorek i orga-
nizatorów wymiany
Osoby uczestniczące łącznie: 

1 272

 698 aus Polen (54,87%)
Die große Zahl an polnischen Teil neh-
men den ergibt sich daraus, dass sich ein 
Projekt – die Workshops zur interkultu-
rellen Bildung „Unter Anderen“ – nur an 
polnische Studierende richtete. An elf 
polnischen Hochschulen fanden insge-
samt 36 Veranstaltungen statt.

 698 z Polski (54,87%)
Wyższa liczba uczestniczek i uczestników 
z Polski wynika z tego, że jeden z projek-
tów – warsztaty „Między Innymi” z zakre-
su edukacji międzykulturowej – był skie-
rowany wyłącznie do polskich studentek 
i studentów. Na jedenastu polskich uczel-
niach odbyło się łącznie 36 warsztatów.

 523 aus Deutschland (41,12%)
 523 z Niemiec (41,12%)

 51 aus einem Drittland(4,01%)
 51 z kraju trzeciego (4,01%)

698

523

51

261 Männer (20,52 %) ▸
261 mężczyzn (20,52 %) ▸

1.011 Frauen (79,48 %) ▸
1 011 kobiet (79,48 %) ▸

1 011

261

 Vorbereitung für einen gemeinsamen Auftritt
 Przygotowania do wspólnego występu

◂ Gemeinsam für Nachhaltigkeit sorgen
◂ Wspólne starania o zrównoważony rozwój
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6 Gremien Gremia

Deutsch-Polnischer Jugendrat
Der Deutsch-Polnische Jugendrat ist das 
oberste Organ des Deutsch-Polnischen 
 Jugendwerks. Vorsitzende sind auf deutscher 
Seite die Bundesministerin für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend sowie auf 
 polnischer Seite der Minister für Nationale 
Bildung und Forschung. 

Der Jugendrat setzt sich aus 24 Personen 
zusammen, je 12 aus Deutschland und Polen. 
Jeweils sechs Ratsmitglieder sind Vertreter/ 
-innen von Ministerien und Regierungs-
institutionen. Die weiteren je sechs Man date 
sind nichtstaatlichen Einrichtungen vorbe-
halten, die sich mit Jugendarbeit und/oder 
den internationalen Beziehungen befassen. 
Die Ratsmitglieder werden für drei Jahre 
berufen.

Vorsitzende:
· Bundesministerin Anne Spiegel (seit Dezember 2021),
 Bundesministerin Christine Lambrecht  

(Mai bis Dezember 2021),
 Bundesministerin Franziska Giffey (bis Mai 2021)
 (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
 und Jugend, BMFSFJ)
· Minister Dr. habil. Przemysław Czarnek 
 (Ministerium für Nationale Bildung und Forschung, MEiN) 

Stellvertretende Vorsitzende: 
· Staatssekretärin Margit Gottstein (BMFSFJ,  

seit Dezember 2021), 
 Staatssekretärin Juliane Seifert (BMFSFJ,  

bis Dezember 2021)
· Staatssekretär Dariusz Piontkowski (MEiN)

Mitglieder der deutschen Seite:
· Dr. Julia Schmidt (Bundeskanzleramt)
· Sylvia Groneick (Auswärtiges Amt)
· Staatssekretär Andreas Bothe  

(Jugend- und Familienministerkonferenz)
· Staatssekretärin Ines Jesse (Kultusministerkonferenz)
· Rainer Stratmann  

(Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände)
· Tim Scholz (Deutscher Bundesjugendring)
· Christin Wunderlich (Deutsche Sportjugend)
· Birgit Weidemann (Bundesausschuss Politische Bildung)
· Karolin Minkner (Evangelische Kirche in Deutschland)
· Prälat Dr. Karl Jüsten  

(Kommissariat der deutschen Bischöfe)
· Karola Becker (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit)

Mitglieder der polnischen Seite: 
· Magdalena Witan (MEiN)
· Janusz Styczek  

(Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten),
· Wojciech Kaczmarczyk (Kanzlei des Ministerpräsidenten)
· Bogusława Chwastowska  

(Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen)
· Tomasz Rabiej (Ministerium für Finanzen)
· Jacek Gazda (Verein der Christlichen Bildungswerke)
· Michał Moskal (Jugendforum Recht und Gerechtigkeit)
· Dr. Paweł Poszytek 

(Stiftung zur Entwicklung des Bildungssystems)
· Ewa Roszyk (Landesabteilung für Bildung und Erziehung 

des Gewerkschaftsbundes „Solidarność“)
· Martin Wycisk (West-Institut)
· Przemysław Barański (Republikanische Stiftung)

Rada Polsko-Niemieckiej 
Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy 
 Młodzieży jest najwyższym  gremium PNWM. 
Jej przewodniczącymi są polski Minister 
Edukacji i Nauki oraz niemiecka Minister  
ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każde-
go kraju. Po sześć miejsc z Polski i Niemiec 
w Radzie PNWM zajmują przedstawiciele 
ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne 
sześć miejsc przeznaczonych jest dla przed-
stawicieli organizacji pozarządowych zaj mu-
jących się pracą z młodzieżą i / lub współpra-
cą międzynarodową. Członkowie gremium 
powoływani są na trzy lata.

Przewodniczący Rady:
· Minister dr hab. Przemysław Czarnek  

(Minister Edukacji i Nauki, MEiN) 
· Minister Anne Spiegel (od grudnia 2021 r.),
 Minister Christine Lambrecht (od maja do grudnia 2021 r.),
 Minister Franziska Giffey (do maja 2021 r.) 

(Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów,  
Kobiet i Młodzieży, BMFSFJ)

Zastępcy współprzewodniczących Rady:
· Sekretarz stanu Dariusz Piontkowski (MEiN)
· Sekretarz stanu Margit Gottstein (BMFSFJ, od grudnia 2021 r.),
 Sekretarz stanu Juliane Seifert (BMFSFJ, do grudnia 2021 r.)

Członkowie po stronie polskiej:
· Magdalena Turowska (MEiN)
· Janusz Styczek (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
· Wojciech Kaczmarczyk  

(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
· Bogusława Chwastowska (Kancelaria Prezydenta)
· Tomasz Rabiej (Ministerstwo Finansów)
· Jacek Gazda (Stowarzyszenie Chrześcijańskich  

Dzieł Wychowania)
· Michał Moskal (Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość)
· dr Paweł Poszytek (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
· Ewa Roszyk (Międzyregionalna Sekcja Oświaty  

i Wychowania NSZZ „Solidarność“)
· Martin Wycisk (Instytut Zachodni)
· Przemysław Barański (Fundacja Republikańska)

Członkowie po stronie niemieckiej:
· dr Julia Schmidt (Urząd Kanclerski)
· Sylvia Groneick  

(Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
· Sekretarz stanu Andreas Bothe  

(Konferencja Ministrów ds. Młodzieży i Rodziny)
· Sekretarz stanu Ines Jesse (Konferencja Ministrów Oświaty)
· Rainer Stratmann  

(Federalne Zrzeszenie Związków Gminnych)
· Tim Scholz (Niemiecka Federalna Rada Młodzieży)
· Christin Wunderlich  

(Niemiecki Związek Sportu Młodzieżowego)
· Birgit Weidemann  

(Federalna Komisja ds. Kształcenia Obywatelskiego)
· Karolin Minkner (Kościół Ewangelicki w Niemczech)
· prałat dr Karl Jüsten (Konferencja Episkopatu Niemiec)
· Karola Becker (Kooperacyjny Związek  

na rzecz Pracy Socjalnej z Młodzieżą)

30. Sitzung des  
Deutsch-Polnischen Jugendrats

Die Sitzung wurde von Staatssekretärin Juliane Seifert aus 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend und vom Staatssekretär im Ministerium für 
 Bildung und Wissenschaft Dariusz Piontkowski geleitet. 
 Pandemiebedingt tagte der Jugendrat erstmals in seiner 
 Geschichte online. 

Beschlüsse:
· Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2019
· Annahme des Geschäftsberichts für das Jahr 2020
· Bestätigung des Haushalts und des Jahresplans für 2021

XXX Posiedzenie Rady Polsko- 
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Obradom przewodniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, Dariusz Piontkowski i sekretarz stanu  
w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet  
i Młodzieży Juliane Seifert. W związku z pandemią spot- 
kanie po raz pierwszy odbyło się online.

Postanowienia:
· udzielenie Zarządowi PNWM absolutorium za 2019 r.
· przyjęcie sprawozdania z działalności za 2020 r.
· uchwalenie budżetu i planu rocznego PNWM na 2021 r.

18.–19.02.2021
berlin, online
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Arbeitsgruppe Förderrichtlinien  
des DPJW
Aufgabe der AG Richtlinien ist es, die Ak-
tuali tät der in den Förderrichtlinien des DPJW 
enthaltenen Regelungen sicherzustellen. 
Hierfür müssen die Richtlinien die realen 
Bedingungen berücksichtigen, unter denen 
Schulen und Jugendorganisationen Program-
me im deutsch-polnischen Jugendaustausch 
durchführen. Die Amtszeit der aktuellen 
AG-Mitglieder dauert von 2018 bis 2023. 

Grupa Robocza ds. Wytycznych  
Wspierania PNWM
Grupa robocza ds. wytycznych pełni funkcję 
doradczą w zakresie aktualizacji Wytycznych 
wspierania PNWM, tak aby uwzględniały 
one realne uwarunkowania, w których szkoły 
i inne instytucje realizują programy polsko- 
-niemieckiej wymiany młodzieży. Kadencja 
obecnej grupy roboczej trwa od 2018 r. do 
2023 r. 

Sitzung der Arbeitsgruppe  
Förderrichtlinien des DPJW

Themen:
· Besondere Förderregelungen während der Pandemie,  

Förderprogramm „Leuchttürme des DPJW“
· Neues Förderformat „Auf zum Nachbarn“ – Vernetzungs-

reisen zur Anbahnung neuer Projektpartnerschaften
· Inhaltliche und redaktionelle Änderungen der Förder

richtlinien des DPJW. Die Vorschläge wurden dem Jugendrat 
zur Abstimmung vorgelegt.

Posiedzenie Grupy Roboczej ds.  
Wytycznych Wspierania PNWM

Tematy:
· specjalne zasady dofinansowywania podczas pandemii, 

program wspierania „Latarnie PNWM”;
· nowy format finansowania „Po sąsiedzku!” – podróże sie-

ciujące w celu nawiązania nowych partnerstw projektowych;
· zmiany merytoryczne i redakcyjne w Wytycznych wspie

rania PNWM. Propozycje zostały przedłożone do zatwier-
dzenia Radzie PNWM. 

08.–19.02.2021
berlin, online

Mitglieder: 
· Thomas Bartosch  

Regierungspräsidium Kassel, 
Landeszentralstelle Hessen

· Małgorzata Bobrowska 
Stiftung Bezlik

· Andrzej Bownik  
Grundschule Nr. 56, Stettin

· Jacek Gazda  
Mitglied des Deutsch-Polnischen  
Jugendrats

· Lothar Harles  
Sitzungsleitung

· Krzysztof Hejno  
MEiN

· Dorothee Jäckering 
BMFSFJ

· Monika Karłowicz  
Verband der Freiwilligen Feuerwehren 
Polens

· Iwona Kowalczyk  
Verein der polnischen Regionen der 
Euroregion Pomerania

· Isabella Kucklinski  
Jugendhaus Düsseldorf e. V.

· Izabela Laskowska 
Stiftung zur Entwicklung des 
 Bildungssystems

· Darius Müller  
Schloß Trebnitz – Bildungs- und 
 Begegnungszentrum e. V.

· Astrid Nebelung 
Stiftung Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch

· Michael Sczesny 
Deutsches Jugendherbergswerk

· Rainer Stratmann 
Mitglied des Deutsch-Polnischen 
 Jugendrats

Członkowie:
· Thomas Bartosch 

Prezydium Okręgu Administra cyjnego 
Kassel, jednostka centralna Kraju 
Związkowego Hesja

· Małgorzata Bobrowska  
Fundacja Bezlik

· Andrzej Bownik  
Szkoła Podstawowa nr 56, Szczecin

· Jacek Gazda 
członek Rady PNWM

· Lothar Harles 
moderator grupy

· Krzysztof Hejno  
MEiN

· Dorothee Jäckering 
BMFSFJ

· Monika Karłowicz  
Związek Ochotniczych  
Straży Pożarnych RP

· Iwona Kowalczyk 
Stowarzyszenie Gmin  
Polskich Euroregionu Pomerania

· Isabella Kucklinski  
Stowarzyszenie Dom Młodzieży 
 Düsseldorf 

· Izabela Laskowska 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

· Darius Müller 
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz – 
 Centrum Edukacji i Spotkań

· Astrid Nebelung 
Fundacja Rosyjsko-Niemiecka 
 Wymiana Młodzieży

· Michael Sczesny 
Niemieckie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych

· Rainer Stratmann  
członek Rady PNWM

◂ Auflockerungsübung 
◂ Ćwiczenia rozlużniające
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Förderreferat außer  schu li-
scher Jugendaustausch

Geschäftsführerin Ewa Nocoń Dyrektorka zarządzająca
Geschäftsführer Stephan Erb Dyrektor zarządzający

Geschäftsführung Zarząd

Assistenz der Geschäftsführung Anna Plewa Asystentka zarządu

Büro in Potsdam Biuro w Poczdamie

Referatsleiterin Magdalena Zatylna Kierowniczka referatu 
Karin Schlecht
Michael Teffel

Referat Koordination Referat Koordynacja

Referatsleiterin Anke Papenbrock Kierowniczka referatu
Jessica Rode

Anja Schmidt 

Public Relations Public Relations

Leiterin der Verwaltung Rita Wolf Kierowniczka administracji
Ute Abied

Dorota Frassek
Jessica Rode

Adam Frassek
Andreas Scheil

Verwaltung Administracja

Adrianna Wojtkowiak
bis August 2021 Ida Buchner do sierpnia 2021 r.

FSJ, seit September 2021 Vanda Martinic FSJ, od września 2021 r. 
seit September 2021 Maja Kiedrowska od września 2021 r.

Freiwillige Wolontariusze

Referat wspierania  
wymiany pozaszkolnej

Referatsleiter Thomas Hetzer Kierownik referatu
Anna Graczyk
Dorota Bastos

Małgorzata Schmidt 
Izabela Stapf

Aneta Koppernock 
Anna Łysiak

Februar bis Juni 2021 Dominik Mosiczuk od lutego do czerwca 2021 r.
Julia Stelniec

seit März 2021 Charlotte Popiela od marca 2021 r.
                             Assistenz Geschäftsführung, bis März 2021 Mathias Hankel Asystent zarządu, do marca 2021 r.
                              Assistenz Geschäftsführung, seit Juli 2021 Julia Malinowski Asystentka zarządu, od lipca 2021 r.

Büro in Warschau Biuro w Warszawie 

Referatsleiterin Maria Albers Kierowniczka referatu
Anna Lechowicz

Referat Koordination Referat Koordynacja

Referatsleiterin Aleksandra Milewska-Czachur Kierowniczka referatu
Patrycja Pietrzak-Walas

Public Relations Public Relations

Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch
Katarzyna Rożnowska

Krzysztof Oblamski

Verwaltung Administracja

bis August 2021 Isabell Edling do sierpnia 2021 r.
seit September 2021 Maren Bassier od września 2021 r.

Freiwillige Wolontariusze

Förderreferat für  
Schulaustausch 

Referat wspierania  
wymiany szkolnej

Referatsleiter Jarosław Brodowski Kierownik referatu
seit April 2021 Mathias Hankel od kwietnia 2021 r.

Piotr Kwiatkowski
Dominika Gaik

Aleksandra Motyka 
seit Juli 2021 Dominik Mosiczuk od lipca 2021 r.

Elisabeth Ritter
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Public Relations ▸
Public Relations ▸

Geschäftsführung ▸
Zarząd ▸

◂ Verwaltung
◂ Administracja

◂ Referat Koordination
◂ Referat Koordynacja

◂ Förderreferat  
schulischer Austausch 
(Büro in Warschau) 

◂ Referat wspierania  
wymiany szkolnej  
(biuro w Warszawie)

◂ Assistenz 
 Geschäftsführung

◂ Asystentki zarządu

 Förderreferat  
außerschulischer 
 Jugendaustausch 
(Büro in Potsdam)

 Referat wspierania 
pozaszkolnej  
wymiany młodziezy 
(biuro w Poczdamie)



Biuro w Polsce / Büro in Polen 
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
biuro@pnwm.org, www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
Tel.: +49 331 28479-0
buero@dpjw.org, www.dpjw.org

/DPJWPNWM

/pnwm_dpjw
/dpjw_pnwm
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