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Zaproszenie na polsko-niemieckie 
spotkanie partnerskie
od 21. do 23. lutego 2020r. w Gdańsku 
na temat „Solidarność i roznorodność”

Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ 
e.V.) zaprasza razem z polsko-niemieckim tandemem Wellenbrecher i 
Brodnicki Dom Kultury podmioty edukacji  kulturalnej i animacji kultury z 
Polski i Niemiec na polsko-niemieckie spotkanie partnerskie.

BKJ oferuje poradnictwo, tworzenie sieci i wspieranie międzynarodowych projektów 
młodzieżowych i spotkań specjalistów. Poza tym wzmacnia koncepcyjną wymianę doświadczeń, 
aktywną współpracę i lobbing edukacji kulturowej w Europie i na świecie.

Polsko-niemiecka 
młodzież.kultura.wymiana

Foto: BKJ
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Cele spotkania 

Tematem przewodniczącym jest „Solidarność i roznorodność”. Spotkanie partnerskie służy 
przede wszystkim przygotowaniu, planowaniu i polepszeniu współpracy międzynarodowej, 
nawiązaniu kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami aktywnymi w 
wymianie młodzieży w Polsce i Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się o nowościach z Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży i otrzymują informacje na temat składania wniosków i ich 
rozliczenia oraz mogą zasięgać porady zespołu BKJ.   

Grupa docelowa 

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich zawodowych jak i niezawodowych multiplikatorów 
wymiany polsko-niemieckiej, którzy w 2020 roku planują spotkanie dla multiplikatorów lub 
wymiane młodzieży. Spotkanie partnerskie jest także skierowane do istniejących polsko-
niemieckich partnerstw jak i osób, którzy jeszcze szukają organizacji partnerskiej. 

Warunki uczestnictwa

Miejsce spotkania i zakwaterowania 

Hotel Hampton 
Lektykarska 4 
80-831 Gdańsk

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24.01.2020. 

Link do rejestracji: External-link-alt https://bkj.nu/401200

Optata za udział BKJ nie posiada konta w Polsce lub walutowego. Wszystkich 
uczestników z Polski prosimy o wpłacanie opłaty w EURO. Numer 
konta, na które należy przelać wpisowe, zostanie podany po 
rejestracji. 

Wpisowe obejmuje koszty zakwaterowania, pełne wyżywienie i 
koszty programu. 

Opłata za udział (pokój dwuosobowy): 50,00 €

Opłata za udział (pokój jednoosobowy): 100,00 €

Dotacja do kosztów podróży Uczestnicy z Polski nie otrzymują dotacji do kosztów podróży.

Język Językami roboczymi są Niemiecki i Polski. Spotkanie będzie tłu-
maczone symultanicznie. 
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Wstępny program

Piatek, 21.02.2020

15:00 Przyjazd i powitanie uczestników  
Witamy was serdecznie w Gdańsku przy poczęstunku (kawa i ciastko)

16:00 Powitanie i przedstawienie programu   
Team BKJ i partner lokalny witają uczestników. Następnie poznamy się wza-
jemnie i dowiemy co nas czeka w nadchodzących dniach. 
 Kristin Crummenerl i Karolina Kuhnhenn (BKJ) / Aneta Dembek-Moszczyńska

17:30 Nowości z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży  
N.N. referuje o nowościach w PNWM  
N. N. (DPJW)

19:00 kolacja w hotelu  

20:00 przentacja polsko-niemieckiego tandemu „Wellenbrecher & Brodnicki Dom 
Kultury“

Sobota, 22.02.2020

08:00 śniadanie

09:00 Warm-up 
Rozpoczynamy aktywnie. Następnie przyglądamy się temu, co wydarzyło sie 
wczoraj i co nadejdzie dzisiaj.  
 Aneta Dembek-Moszczyńska i BKJ Team

10:00 Planujemy spotkanie! 
•	 warsztaty	partnerskie
•	 Good	practice:	Dobra	praktyka	w	procedurze	wspierania	 BKJ Team

(przerwa na kawę)

12:30 obiad 

13:00 Planujemy spotkanie! 
•	 warsztaty	partnerskie
•	 Good	practice:	Dobra	praktyka	w	procedurze	wspierania	 BKJ Team

15:00 W drogę!  
Idziemy do Centrum Solidarności 

15:30 External-link-alt Europejskie Centrum Solidarności

18:30 kolacja na mieście 
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Niedziela, 24.02.2020

08:00  śniadanie

09:00 Warm-up 
Rozpoczynamy aktywnie. Następnie przyglądamy się temu, co wydarzyło sie 
wczoraj i co nadejdzie dzisiaj.  
Aneta Dembek-Moszczyńska i BKJ Team

09:30 warsztat  
N.N.

11:30 Ewaluacja i zakończenie spotkania 
Patrzymy wstecz i wspólnie kończymy spotkanie. 
Aneta Dembek-Moszczyńska i BKJ Team

12:30 obiad 

Tłumacze:
Anna Adamczyk i Monika Korzycka

Dalsze informacje:
External-link-alt www.bkj.de/internationales/deutsch-polnischer-jugendkulturaustausch

Kontakt

Karolina Kuhnhenn
młodzież.kultura.wymiana
Telefon: +49 (0) 21 91 - 794 - 382
E-Mail: kuhnhenn@bkj.de

Dofinasowane przez: BKJ jest finansowana przez:

Partner lokalny:


