
 

 

 

 

Цифровий експертний форум "Перспективи обміну молоддю  

між Україною та Німеччиною“ 

 

Фонд «Німецько-російський обмін молоддю» (Stiftung DRJA) та Німецько-польське 

молодіжне бюро (DPJW) організовують 12 та 13 грудня 2022 року цифровий експертний 

форум "Перспективи обміну молоддю між Україною та Німеччиною" для зацікавлених 

викладачів та експертів з України та Німеччини  

12.12.2022 з 09:30 до 12:30 та з 14:00 до 16:30 

13.12.2022 з 16:00 до 18:00 

Будь ласка, занотуйте дату вже зараз! 

Метою експертного форуму є обмін досвідом, потребами та пріоритетами у галузі обміну 

молоддю між Україною та Німеччиною у цифровому форматі. За результатами заходу 

буде розроблена мапа, метою якою є розширення обміну молоддю між Україною та 

Німеччиною. Біржа контактів надає можливості для нетворкінгу та обміну проєктний 

ідеями на другий день експертного форуму.   

На експертному форумі ми б хотіли розпочати діалог з наступних питань:   

Яку роль грає міжнародна робота з молоддю під час війни? Яка її місія і на які потреби між 

гуманітарною допомогою та інтеграційною роботою вона може/повинна реагувати? Що 

робить обмін між Україною та Німеччиною особливо цінним, зараз і в майбутньому? Як 

створити стійкі та ефективні (фінансові) структури? Що означає "співпраця пліч-о-пліч" між 

німецькими та українськими партнерами і як її можна досягти?  

На це спрямований цифровий експертний форум "Перспективи обміну молоддю між 

Україною та Німеччиною":  

• Представники спеціалізованих та фінансуючих організацій міжнародної молодіжної 

роботи, які б хотіли долучитися до подальшого розвитку обміну з молоддю між 

Німеччиною та Україною;  

 

• Фахівці та викладачі, які виїхали з України або мають українське походження і вже 

мають досвід міжнародних обмінів з молоддю та/або хотіли б налагодити контакти 

для майбутніх проєктів обміну з Німеччиною;  

 

• Досвідчені фахівці та викладачі з Німеччини, які б хотіли зробити свій внесок у 

подальший розвиток обміну з молоддю між Німеччиною та Україною та/або 

налагодити контакти для майбутніх проєктів обміну з Україною. 



 

Цифровий експертний форум є наступним заходом після «Майстерні майбутнього» з 

питань обміну з молоддю між Німеччиною та Україною, який DPJW та Фонд DRJA провели 

у жовтні 2022 року.    

Якщо Ви зацікавлені в участі у цифровому заході, будь ласка, надішліть нам листа на 

електронну пошту: katja.shkaruba@stiftung-drja.de.  

 

Довідкова інформація 

 

Німецько-польське молодіжне бюро (DPJW)  

дає змогу з 1991 року молоді з Німеччини та Польщі зустрічатися та працювати разом. Фінансує та 

ініціює німецько-польські та тристоронні зустрічі молоді та підтримує їх змістовно. Тристороннє 

співробітництво зі східними країнами-сусідами та особливо з Україною була важливою турботою 

DPJW з моменту її заснування. Завдяки підтримці МЗС у рамках програми «Розширення співпраці з 

громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росії» щорічно фінансується 

близько 100 проєктiв по обміну з Україною. 

 

Фонд DRJA 

був заснований у 2006 році з метою фінансового сприяння та розширення обмінів з молоддю між 

Росією та Німеччиною. Метою його роботи була підтримка акторів громадянського суспільства в 

Росії, яке Фонд розглядав як частину демократичної європейської спільноти. Однак через 

загарбницьку війну з боку Росії в Україні Фонд DRJA не може більше працювати з російськими 

структурами та підтримувати проєкти, в яких задіяні структури з Росії. Керуючись бажанням, 

підтримати Україну в її європейській інтеграції, Фонд хоче залишатися активним і використати свій 

15-річний досвід спонсорства та свої ресурси для розширення молодіжних обмінів з Україною.  
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