
  

 

 

 
 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  
 w Toruniu  
 

Spotkanie informacyjno-kontaktowe Toruń -  

Zaproszenie 

11 marca 2014 w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Program jest zorganizowany przez współpracujące organizacje Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i PNWM.  



Szanowni Państwo, 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza wraz z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na spotkanie informacyjno-kontaktowe dnia 11 marca 

2014 r. 

Celem spotkania jest przekazanie ogólnych informacji dotyczących wymiany polsko-niemieckiej 

oraz możliwości dofinansowania spotkań młodzieży. W ramach odbywających się grup 

roboczych uczestnicy spotkania otrzymają niezbędną wiedzę oraz impulsy dla pracy z 

młodzieżą w projektach wymiany pozaszkolnej. Ważny element spotkania informacyjno-

kontaktowego stanowi poznanie innych organizacji na poziomie lokalnym oraz wzajemna 

wymiana doświadczeń.  

Oferta skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych 

pozaszkolną wymianą młodzieży. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Prosimy jednak o 

wiążące zgłoszenie udziału korzystając z formularza zgłoszeniowego, który znajdziecie Państwo 

tutaj.

Cieszymy się na Państwa uczestnictwo! 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

PROGRAM  
 

09:30 Powitanie i przedstawienie jednostki współorganizującej spotkanie 
informacyjno-kontatkowe 
 

09:45 
 
10:15 

Poznanie się uczestników 
 
Powitanie i przedstawienie PNWM 
Historia pewnego pocałunku (Szymon Kopiecki) 

10:30 PNWM i zasady finansowania 
Co robi PNWM? Czym jest spotkanie młodzieży? W jaki sposób może zostać 
dofinansowane? (Szymon Kopiecki) 

12:00 Przerwa obiadowa 

13:00 Grupy robocze 
GR 1 (Joel Bonenberger): Spotkanie młodzieży od A do Z 
GR 2 (Szymon Kopiecki): Spotkanie młodzieży od A do Z  

15:30 Wspólne zakończenie spotkania 
Otwarta runda dyskusyjna. Pytania i odpowiedzi 

 Po zakończeniu spotkania istnieje możliwość do konsultacji indywidualnych z 
pracownikiem PNWM.  

http://wiki.dpjw.org/webform/pl/node/128


Miejsce spotkania  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń  
Plac Teatralny 2 
87-100 Toruń 
sala – patio A (I piętro) 

 

Osoba kontaktowa:  

Ewa Głodowska-Morawska 
  
Pełnomocnik Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Plac Teatralny 2 
87-100 Toruń 
tel. 56 62 18 371  
mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Udział  

Udział w tym spotkaniu jest bezpłatny. Koszty podróży pokrywają uczestnicy sami.  
 

Kim jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży? 

Po upadku komunizmu w Europie Środkowowschodniej i zjednoczeniu Niemiec ówcześni 

przywódcy rządów Polski i Niemiec, Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl, chcieli dać nowy 

początek stosunkom międzysąsiedzkim. Po trudnym i bolesnym okresie wspólnej historii 

motorem zbliżenia miała stać się młodzież.  

17 czerwca 1991 roku przedstawiciele rządów Polski i Niemiec podpisali Umowę o Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Zadaniem PNWM jest inicjowanie i wspieranie 

kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką. Posiada osobowość prawną organizacji 

międzynarodowej. 

Działalność PNWM prowadzona jest w oparciu o budżet, który zasilany jest w głównej mierze 

z wkładów rządów państw założycielskich. Wszystkie gremia organizacji, a także 

równorzędne biura w Warszawie i Poczdamie, mają obsadę dwunarodową.  

Od ponad 20 lat istnienia PNWM już ponad dwa miliony młodych ludzi z Polski i Niemiec 

wzięły udział w spotkaniach przez nią wspartych. 

PNWM dofinansowuje polsko-niemieckie spotkania młodzieży, od wspólnych meczów 

piłkarskich poprzez projekty dla uczniów po kulinarne warsztaty.  Ich organizatorom pomaga 

także od strony merytorycznej, oferując m.in. programy szkoleniowe, giełdy kontaktów oraz 

publikacje. Dzięki temu wspiera współpracę szkół i innych instytucji, takich jak fundacje i 

stowarzyszenia z obu krajów. Szczególną wagę PNWM przywiązuje przy tym do projektów, 

których tematem jest wspólna polsko-niemiecka historia.  

Więcej informacji o PNWM na stronie www.pnwm.org 


